Zima 2013 - 2014
Číslo 4.

PROSEČSKÝ OBČASNÝ ZPRAVODAJ
aneb
PROSEČSKÉ BAJKY
Časopis Probaj vychází jako občasný informační materiál nejen o dění
v Domově důchodců Proseč u Pošné. Je určen pro jeho obyvatele (klienty),
k nahlédnutí pro jejich rodinné příslušníky, blízké osoby, hosty Domova
a pro případné další zájemce.

Vážení přátelé,
4. číslo domovního časopisu vychází těsně před Vánoci, proto Vám přejeme
hezké a klidné svátky vánoční a hodně zdraví v příštím roce.
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Co se událo v našem domově v podzimních měsících roku 2013?
říjen:
Den otevřených dveří
V rámci každoročního týdne sociálních služeb ČR, který se konal letos
7. 10. – 13. 10. 2013, byl v našem zařízení 8. 10. 2013 od 10:00 do 16:00 „Den
otevřených dveří“. Ten, kdo se přišel podívat, mohl zhlédnout některé z
nabízených aktivizačních činností a mohl si prohlédnout budovu Domova
důchodců v doprovodu příslušného zaměstnance.

listopad:
Toulky Táborskem
Na základě náhodného setkání pracovnice domova s p. Mgr.
Drahoňovským na cestě k jedné z kapliček v okolí Pacova byla domluvena
zajímavá beseda s promítáním fotografií tohoto cestovatele pro klienty. Pan
Drahoňovský zdokumentoval církevní památky např. v okolí Tábora, odkud
někteří naši klienti též pochází, proto mohli při prezentovaných fotografiích
kapliček a kostelů tohoto kraje zavzpomínat.
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Den otevřených dveří na rybárně v Pacově
K času před adventem se velmi hodila akce rybářů z Pacova, kterou jsme s
některými klienty navštívili. Při prohlídce rybářského nádobíčka jeden z nich
začal vzpomínat na chvíle svého pytlačení a oči se mu uličnicky zaleskly.
Prohlídli jsme si i zajímavé druhy sladkovodních živočichů v kádích či velkých
akváriích. Podzimní počasí bylo celkem příjemné, domů se nechvátalo, zašli
jsme tedy ještě na „kafíčko a sladkost“ do cukrárny.

Ples v Pacově
Dne 22. listopadu jsme se vypravili s našimi klienty na Ples seniorů v
Pacově.
Celým odpolednem nás doprovázela hudební skupina Vysočinka, čekal nás
pěkný a bohatý kulturní program, nechyběla ani tombola. Celé odpoledne nám
velice příjemně uteklo a k večeru jsme se též příjemně naladěni vraceli do
domova.
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Adventní dílna
Jako každým rokem, tak i tento rok, nás čekal v dílně důležitý úkol, vyrobit
adventní věnce do našeho domova. Poslední listopadový týden jsme se pustili
do práce. Celá dílna nám krásně zavoněla vůní jehličí. Kdo mohl, stříhal nebo
navazoval větvičky a nakonec nás čekal poslední úkol, zdobení věnců. Naše
společné snažení bylo u konce a adventní věnce mohly zkrášlit stoly v našem
domově již na první adventní neděli.

prosinec:
V průběhu prosince nás navštívil Mikuláš s čertem a andělem, zahrát
divadelní scénku a zazpívat nám přijely děti z církevní mateřské školky
z Pacova, ještě nás čeká Ježíšek, neboli Vánoce a pak oslava Silvestra.
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Jmeniny, křesťanské a státní svátky:
Jmeniny v tomto čtvrtletí mají například majitelé těchto jmen:
V prosinci je svátek klientů se jménem:
 Dagmar, Eva, Lýdie a Miloslav
V lednu má svátek klient se jménem:
 Miloš
únoru budou mít svátek klienti s těmito jmény:
 Božena, Jiřina, Milada, Petr a Veronika
Přejeme všechno nejlepší

Zajímavosti z historie
Vánoční trhy
Vznik
V průběhu adventu se v mnoha městech Evropy pořádají Vánoční trhy. Počátek
jejich pořádání se datuje do středověku, kdy sloužily především k tomu, aby se
na počátku zimy lidé předzásobili potravinami, teplým oblečením a jiným
potřebným tovarem. Jedny z prvních Vánočních trhů se konaly v Německu a
v Rakousku, například ve Vídni kolem roku 1294, další historické záznamy
hovoří o Vánočních trzích roku 1384 v Budyšíně (německé město
severozápadně od Liberce) a Vánočních trzích v Drážďanech kolem roku 1434.
Odtud se pak rozšířily do celého světa a staly se nedílnou součástí vánočních
tradic.
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Současnost
V současné době se Vánoční trhy odehrávají v mnoha městech České republiky.
Nejznámější jsou v Praze na Staroměstském náměstí. Tyto trhy se pro
návštěvníky otvírají každý adventní víkend. V menších městech jsou Vánoční
trhy pořádány jen jeden víkend v době adventu. Zde v okolí jsou nejbližší
Vánoční trhy v Pacově (6 km od Proseče) a bývají v sobotu kolem 10. prosince.
V Rakousku jsou nejznámější Vánoční trhy ve Vídni a odehrávají se například
před Schönbrunnem a zámkem Belvedere nebo na
Radničním náměstí.
V německých Drážďanech je nejstarší a jeden z
největších vánočních trhů Německa, kterému se říká
Štrýclmark. Proslaven je kromě tradičních řemeslných
stánků i svojí „plavenskou krajkou“ nebo svítícími
„moravskými“, jinak také nazvanými „ochranovskými
hvězdami“
Tyto hvězdy mají kořeny u stoupenců Moravské církve,
která vznikla asi 50 let po upálení Jana Husa. Když byli
stoupenci Moravské církve po bitvě na Bílé Hoře nuceni se
skrývat, odešli do Německa a založili zde vlastní vesnici.
Jejich děti, žáci církevních škol je začali vyrábět v rámci
geometrické výuky matematiky. Jako svítící dekoraci si ji dávali již v roce 1747
do oken členové moravské komunity ale s Vánocemi či adventem je tato hvězda
spojována až od roku 1867, kdy ji jeden student udělal jako vánoční dárek svým
rodičům.
Dalším zajímavým symbolem Vánočních trhů v Drážďanech je pečení obří
vánoční štoly. Její historie se datuje rokem 1730, kdy ji nechal upéct tehdejší
saský panovník August Silný. Vážila 1,8 tuny a na její rozkrájení byl zhotoven i
obrovský nůž. V současné době jsou stále překonávány rekordy v její váze a
v roce 2000 byla zapsána do Guinessovy knihy rekordů. Každý rok ji
reprezentuje jedna drážďanská pekařská učenka, tzv. „štolová dívka“.
Drážďany mají v současnosti jedenáct vánočních trhů s různým dobovým
zaměřením, například středověký, barokní, atd.
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Jedny z nejkrásnějších a nejromantičtějších evropských Vánočních trhů se ale
odehrávají v německém městě Norimberk, což je překrásné bavorské město
s bohatou historií a na skále se tyčícím císařským hradem. Norimberskému
Vánočnímu trhu, největšímu ve střední Evropě, se říká „Christkindlesmarkt“
podle slavnostního zahájení v podobě dobového představení. Jednou za dva
roky je volena místní 16-19letá dívka s andělskou tváří jako představitelka
Ježíška a ta trhy slavnostně zahajuje. Toto vystoupení se pro turisty opakuje i
další adventní víkendy.

http://www.christkindlesmarkt.de/

Norimberské trhy jsou známy kromě typického voňavého norimberského
perníčku i biskupským perníčkem.
Během trhů se pořádají další různá vystoupení menšinových národností,
například Turků, Rusů, asiatů, kteří předvádějí v určitých místech trhů své
národní kroje a tance, národní speciality v jídle a typické výrobky.
V dnešní době pořádají různé cestovní kanceláře na Vánoční trhy do velkých
evropských měst jednodenní výlety. Nejvíce navštěvovanými jsou trhy právě
v Norimberku, Vídni, Drážďanech, ale jezdí se i do polského Krakova či
maďarské Budapešti.
Všechny tyto trhy, ať už české nebo zahraniční, mají společný ráz. Jsou zde
většinou dřevěné stánky, ve kterých se prodávají různé tradiční drobné řemeslné
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výrobky, jako je keramika, výrobky ze skla,
kovářské umění, obrázky především s církevní
tématikou. Dále jsou zde stánky s kořením a
bylinkami, klobásy, med a medovina a spolu s
teplým punčem nebo svařeným vínem si
můžete odnést domů na památku z většiny
velkých měst i typické vánoční hrníčky.
Součástí většiny adventních vánočních trhů jsou výstavy, koncerty, prohlídky
historických a církevních budov.

Adventní věnec
Adventní věnec je tradiční symbol západní církve
sloužící k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů
adventu. Obvykle má podobu věnce z jehličnatých větví
ozdobeného 4 svícemi. Každou adventní neděli se
zapaluje další svíčka. Svíček může být ale i více, v
závislosti na zvyklostech a trendech. Svíce mohou být
různě vysoké, různých barev, symetricky, nebo asymetricky rozmístěné.
Zdobené věnce bez svíček, které jsou také nazývány adventní věnce, jsou
používány k ozdobení vchodových dveří. Klasické adventní věnce byly
zavěšované na stuhách, v posledních letech (počátek 21. století) je nahradily
věnce, které se kladou přímo na svátečně upravený stůl. Advent má v
křesťanské symbolice zvláštní význam, zahajuje nový liturgický rok.
http://cs.wikipedia.org

Vánoce
23. prosince končí advent (přípravné období) a, začínají
vánoční svátky.
24. prosince – Štědrý den
Slaví se památka Adama a Evy, podle Bible prvních lidí,
které stvořil Bůh.
Všeobecně se má za to, že se v tento den narodil Mesiáš
(Spasitel – malý Ježíš). Není tomu ovšem tak, narodil se až
o den později. Štědrý den se z liturgického hlediska
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označuje jako vigilie, tj. v překladu „bdělost“ a očekávání slavného dne. S tímto
dnem je spojena již od 14. století večerní nadílka. Název „Štědrý den“ však
z hlubšího pohledu připomíná štědrost Boha Otce.
Ve středověku se jednalo o poslední den roku, který začínal právě na slavnost
Narození Páně 25. prosince. Se Štědrým dnem je spojeno množství
předkřesťanských i křesťanských zvyků a pověr.

Štědrodenní obyčeje
Štědrý den začínal poslední adventní jitřní mší (roráty), při nichž byly
požehnány ozdoby z přírodních materiálů, kterými se zdobila domácnost. Oběd
má stále ještě postní charakter (krajově hubník, kuba či muzika).
Vánoční stromek nemá v Česku dlouhé tradice, protože se v měšťanských
rodinách začal prosazovat až ve 40. letech 19. století. Stromeček se zdobil
cukrovím a výrobky ze dřeva, perníku a pečiva.
Po večeři bylo zvykem zpívat koledy a případně rozdávat dárky. Nadělování
dárků bylo původně spjato s 6. prosincem, památkou sv. Mikuláše, avšak
postupně se tento zvyk přesunul právě na Vánoce. Tradičně je ten, kdo
„naděluje dárky“, nazýván Ježíšek, čímž se zřejmě vyjadřuje víra, že vše dobré,
co člověk dostává, má od Boha.
K Štědrému večeru se pojí také řada tradičních obyčejů, pomocí nichž se naši
předkové snažili odhadnout průběh nového roku. Mezi tyto zvyklosti patří
schování kapří šupiny pod talíř, pouštění lodiček, rozkrajování jablka, házení
pantoflem, klepání střevícem na kurník, barborky, lití olova apod.
V katolické církvi večer Štědrého dne představuje již začátek oslavy Narození
Páně, která připadá na 25. prosince (tzv. vigilie). Proto den tradičně končí
půlnoční mše, kterou začíná samotná církevní oslava narození Ježíše Krista.
Hlas půlnočních zvonů má prý kouzelnou moc, jejich hlasem se o štědrovečerní
noci otevírají poklady a probouzejí mrtví. Více o tom viz Pověsti o zvonech.
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Štědrovečerní hostina
Kresba z roku 1904-1905.

Večeře v Čechách tradičně začíná rybí
polévkou, jako hlavní jídlo se podává
obvykle kapr nebo (pro ty, co ryby
nejedí) vinná klobása. I se štědrovečerní
večeří se pojí krajově mnoho obyčejů,
které do určité míry přežívají, neboť dnes
je tato večeře nejvýznamnějším rodinným
společným jídlem celého roku.
Kapr coby hlavní večerní jídlo však v českých zemích nemá dlouhou tradici.
Štědrý den zůstával postním dnem, a proto i charakter jídla byl postní; za maso
se ovšem nepokládalo maso rybí. To však bylo v 18. století dražší, než ostatní
druhy masa, a proto většina domácností musela dát přednost levnějším
alternativám. Nejedl se pouze kapr, ale např. i lín, sumec a jiné sladkovodní
ryby; obvykle se jedly připravené na sladko.
Kapr se stává běžným štědrovečerním jídlem teprve ve 2. polovině 19. století,
neboť se díky cenové regulaci stal dostupnějším. Klasickým způsobem přípravy
– nejstarší dochovaný recept je z roku 1810 – je pak kapr načerno, který se
připravoval tři dny a pekl se v omáčce z mandlí, rozinek, perníku, povidel,
ořechů a sladkého piva; podával se s šiškami, později s knedlíkem. Tento recept
však postupně kvůli své složité přípravě zcela z jídelníčku zmizel. Do české
kuchyně však z rakouské kuchyně přichází kapr smažený, na něhož nacházíme
recept v Domácí kuchařce od Magdalény Dobromily Rettigové z roku 1895.
http://cs.wikipedia.org

Vánoce v Evropě
Britské tradice
V každé zemi existuje množství svátků a oslav. Ve Spojeném království se často
nazývají bank holidays, protože v tyto dny jsou všechny banky v zemi zavřené.
Nejdůležitějšími ze svátků jsou Vánoce a Nový rok, Velký pátek a Velikonoční
pondělí.
Vánoce ve Spojeném království zdobí množstvím světel a typických vánočních
ozdob osvětlujících ulice a tradičními koledami a děti netrpělivě očekávají
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příchod Otce Vánoc (Father Christmas), jenž přistane se svým sobím spřežením
na střeše za komínem. Vyvěšují svou vánoční punčochu k nohám postele a
čekají na dárky. Ty rozbalují pouze 25. prosince v čase snídaně. V poledne pak
mají tradiční vánoční oběd – pečeného krocana a vánoční pudding. 26. prosinec
se nazývá Boxing Day. Tohoto dne chodí rodiče se svými dětmi na představení
pantomimy.
Večer před Novým rokem (Silvestr) je noc plná veselí po celé zemi, zvláště pak
ve Skotsku. Tam se konají rodinné oslavy a před půlnocí se lidé shromažďují na
náměstích, spojujíce své paže o půlnoci zpívají píseň „Auld lang syne“. Ve
Skotsku se poslední den v roce nazývá Hogmanay a podle tradice se věří, že
první návštěvník v Novém roce přináší do domu štěstí. Lidé si navzájem dávají
kousek uhlí s přáním, aby jejich komín kouřil co nejdéle.

Štědrý den u jiných národů
Podle německé tradice nosí dárky podobně jako v Čechách Ježíšek
(Christkind), podobná zvyklost panuje i v Horním Slezsku, kulturně původně
německém, kde dárky přináší Dětátko (Dzieciątko).
V různých polských regionech dárky přináší vždy někdo jiný. Kromě Dětátka
(Slezsko) je to, Gwiazdka (Hvězdička, zřejmě první hvězda na obloze), sv.
Mikuláš (św. Mikołaj, Mazovsko), Andílek (Aniołek, Malopolsko), Gwiazdor
(stařec s holí, Velkopolsko).
Ve Spojených státech amerických vozí dárky Santa Claus. Létá vzduchem na
saních, které jsou tažené kouzelnými soby. Tato tradice pomalu zasahuje i do
některých zemí Evropy. Tradice se prosadila i ve Velké Británii nebo Austrálii,
ale je rozšířená i v Západní Evropě.
Ve Francii nosí dárky Père Noël.
Ve Španělsku nosí dárky Tři králové (Los Reyes Magos).
V Rusku se nenaděluje na Štědrý den, ale na Nový rok
přináší dárky Děda Mráz, který přijíždí za doprovodu
Sněhurky na saních.
Ve Finsku navštěvuje děti Joulupukki, což je postava
oděná do kozlí kůže bydlící v Laponsku. Tato tradice
připomíná českého Mikuláše.
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Zvláštností je tradice na Apeninském poloostrově (tj. především Itálie) - zde
naděluje dárky žena, hodná čarodějnice Befana. Ta ale dárky rozdává až 6.1.,
proto se i zde stále víc projevuje vliv Santy Clause, stejně jako v ostatních
evropských zemích.
V Dánsku nosí dárky skřítci, kterým zde říkají nisser.
V Belgii a Nizozemsku dárky naděluje Sinterklaas nebo Saint Nikolas
V Itálii jsou dárky spojené s osobou obdobnéé Santa Clause - Babbo Natale
Ve Švédsku nosí dárky přihrblý dědeček Jultomten (Vánoční muž) za pomoci
vánočních skřítků Julnissarů.
http://cs.wikipedia.org

Vánočně vyzdobená pěší zóna v Budapešti.

25. prosince - Hod boží vánoční
Připomínáme si narození Ježíše v Betlémě. Slaví se
půlnoční mší. Během dne se sloužily ještě dvě mše – Jitřní
(za svítání) a Velká (dopoledne). Je to den plný rozjímání,
rodinných a přátelských návštěv a hodování.
26. prosince - Svatý Štěpán
Tento den je zasvěcen svatému Štěpánovi, mučedníkovi a
patronovi zedníků, kameníků, tesařů kočích a koní.
Z církevního pohledu tento den však nesouvisí s vánočními svátky. Slaví se na
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paměť kazatele, který hlásal o příchodu Mesiáše (Ježíše). Tradicí v tento den
jsou obchůzky koledníků.

Období po Vánocích
Tří králové – 6. Leden
Legenda o Třech králích, kteří putovali za narozeným
Ježíškem do Betléma, je všeobecně známa. Její vznik už
asi ne. Ježíšův apoštol Matouš se ve svém evangeliu
zmiňuje o třech mudrcích, kteří prostřednictvím nové
hvězdy hledali místo, kde se narodilo božské dítě. Chtěli
se mu poklonit a předat vzácné dary:
- kadidlo (Jedná se o vonnou směs pryskyřic některých stromů, semínek,
kořenů a usušených květů.)
- zlato
- myrha (Je to vonná šťáva vytékající ze stejnojmenného keře, která na
vzduchu tuhne v průhledné kousky načervenalé barvy. Jde o velmi vzácný
produkt s léčebnou schopností.)
V evangeliu sv. Matouše se nehovoří o tom, kolik jich bylo, jak se jmenovali.
Vypravuje se zde o mudrcích z Východu, kteří vykonali u dítěte Ježíše svou
obřadnou návštěvu. Až později vznikla křesťanská legenda, která ustálila počet
na třech a dala jim jména – Caspar (Kašpar), Melichar a Baltazar.
Tento den byl významný tím, že byl pokřtěn Ježíš, až později se 6. ledna
začal slavit lidový svátek Tří králů. Tímto svátkem je završeno vánoční období.
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Hromnice – 2. únor
Název Hromnice nemá nic společného s tím, co v tento den slavili křesťané Podle
Nového zákona (II. část Bible) v tento den, 40 dní po narození Ježíše, Josef a
Marie svého syna v jeruzalémském chrámu zasvětili Bohu. V liturgickém roce je
tento svátek nazván Uvedení Páně do chrámu a dříve jím končívala doba vánoční.
Lidový název Hromnice však vzešel ze slova „hrom“,
přírodní úkaz spojený s mohutným světlem blesku, který
lidem často přinášel ztráty na majetku i životech a jehož
se velmi obávali. S prosbami o ochranu lidé zapalovali
v tento den svěcené svíce, kterým říkali „hromnice“.
Odtud tedy název.
Hromnice otevírají období roku,
které vrcholí veselým masopustem.
Lidové tradice - Dagmar Šottnerová
www.burzian.com
www.simonak.eu
www.czpohadka.blogspot.com
www.zsmalce.cz
www.brnobiskupstvi.cz
www.deti.vira.cz

Zajímavosti ze života v Česku i ve světě:
Víte, že …
 v říjnu oslavil své 70. narozeniny zpěvák Václav Neckář?
o Začínal jako herec v mosteckém divadle, později vystupoval
v pražských divadlech, např. v Rokoku. Zde vznikly jeho největší
písňové hity.
o Jako herec se proslavil nejvíce ve filmu „Ostře sledované vlaky“ a
vedle Heleny Vondráčkové pohádkou „Šíleně smutná princezna“.
o V listopadu 2002 prodělal pravděpodobně vlivem velké nadváhy
mírnou cévní mozkovou příhodu, při níž se mu poškodilo mluvící
centrum v mozku, přestal komunikovat, nerozuměl, co mu kdo říkal.
Nezapomněl zpívat, ale musel se znovu učit mluvit. Se svou situací se
dokázal vypořádat, držel dietu, jedl zdravě, cvičil a dnes opět pořádá
koncerty a zpívá úspěšné písně. Jeho kolegyně a kamarádka Marta
Kubišová o něm v jednom rozhovoru řekla, že je velký bojovník.
o Václav Neckář je příkladem toho, že člověk se nemá nikdy vzdávat,
má nejen věřit, ale pro zlepšení musí i sám hodně udělat a nespoléhat
jen na pomoc a péči okolí.
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Zprávy z DD:
 Od 1. 11. 2013 platí pro klienty DD aktualizovaná vnitřní pravidla nazvaná
„Závazné informace pro klienty“. Visí ve žlutých deskách na nástěnkách DD
a v pokojích klientů Domova pro seniory a Domova pro osoby se
zdravotním postižením. Pro klientky Domova se zvláštním režimem jsou
tyto informace umístěny pouze na nástěnkách a v případě zájmu klientek jim
je dotiskneme na pokoj.
 Od minulého čísla již nedáváme tento časopis na všechny pokoje, ale pouze
na nástěnky všech oddělení ve všech patrech, kde si je můžete zapůjčit k
přečtení. Zájemcům rádi dotiskneme časopis k dispozici na pokoj.
Redakční rada: pracovnice sociálně aktivizačního úseku.

Další stránky patří oblíbeným soutěžím

:

Soutěžní listy jsou vždy k dispozici na nástěnkách v každém oddělení, nebo
o ně můžete požádat sociální pracovnice DD, případně pracovnice přímé péče,
které informaci sociálním pracovnicím předají.
Vyplněné soutěže předejte do 16. února 2014 sociálním pracovnicím nebo
vhoďte do některé ze „Schránek důvěry“ umístěných na každém oddělení.

V soutěžích uvedených v 3. čísle Probaje 2013 zvítězili tito klienti:
 Soutěž č. 1: „Vyjmenujte co nejvíce českých filmů s letní tématikou v názvu“
o Vítěz: p. Kuda
 Soutěž č. 2: „Vyjmenujte co nejvíce druhů zmíněných plodin“
o vítěz: p. Kuda
 Soutěž č. 3: „Doplňte k obrázkům názvy těchto předmětů“
o Zde byli vítězové hned tři: p. Dvořák, p. Navrátilová, p. Kubálková.
GRATULUJEME

.

Vítězové si vybrali odměnu z výrobků vyrobených v aktivizační dílně DD.
Ostatním soutěžícím děkujeme a věříme, že příště vyhrají zase oni. Často jsou
rozdíly na vítěze opravdu jen nepatrné.
A zde Vám předkládáme nové soutěže a věříme, že v nich budete úspěšní.
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Soutěž č. 1
1.
a) Kdo napsal knihy „Bratrstvo“, „Mezi proudy“ nebo „Husitský král“?
Uveďte zde jeho jméno: .………………………………
b) Který český spisovatel napsal knihy „Proti všem“ či „Psohlavci“?
Uveďte zde jeho jméno: .………………………………
c) Jeden známý český spisovatel napsal také knihu „Skaláci“.
Uveďte zde jeho jméno: .………………………………
2. Které knižní dílo Karla Poláčka bylo zfilmováno a úspěšně prezentováno
v České televizi? Uveďte zde jméno knihy: .………………………………
3. Kdo napsal v období I. Československé republiky knihu rad pro
společenské chování s názvem „Společenské klasobraí“? (Novodobou verzi
zpracoval Ladislav Špaček, bývalý poradce prezidenta Václava Havla). Uveďte zde
jméno prvorepublikového spisovatele: ……………………………
4. Napište zde co nejvíce názvů knih od Karla Čapka:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Jméno soutěžícího klienta: ……………………………………
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Soutěž č. 2
Přiřaďte spojovací čarou správně název piva k městu, ve kterém se vaří:

Město
Třeboň
Protivín
Pelhřimov
Jihlava
Humpolec
Havlíčkův Brod
České Budějovice
Strakonice

Název piva
Ježek
Poutník
Platan
Rebel
Regent
Dudák
Gambrinus
Budvar

Jméno soutěžícího klienta: ……………………………………

Soutěž č. 3
Vyjmenujte všechny české automobilky – stávající, ale i ty zrušené:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Jméno soutěžícího klienta: ……………………………………
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