
Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a 

jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout (Mt 11,28).                                                   
 
 

Pěšky do Jeruzaléma aneb 
  

             osvěžení těla, mysli a duše 

 

 

 

 

 

Společenství vdov a vdovců srdečně zve každého, kdo chce po 

dlouhé době karantény posílit svou imunitu pěší turistikou. Člověk je úzce 

spojen s přírodou a i v ní se může vrátit sám k sobě, k přátelům, k Bohu. 

Otevřít se kráse kolem nás, poslouchat šumění lesa, zpěv ptáků, 

obdivovat krásu rozvíjejících se květů, žasnout nad vznešeností hor. 

KDY: celý měsíc květen 

KDE: kdekoliv nás povedou naše nohy a touhy po poznání nových míst 

REGISTRACE: pečlivě si zapisujte počet ušlých kilometrů a hlaste 

pravidelně (doporučujeme 1x za týden) naší vedoucí.  

Kontakt: Ing Lucie Trpělková, mob.732 430 351, email: 

lucie.preklad@email.cz. Pro přihlášení stačí jméno a ročník narození.  
 

BONUSY: jsou připraveny menší úkoly v podobě otázek (ze zeměpisu, 

historie, kultury, Bible, aj). Každá má určitý počet bodů, které se 

připočítají k celkovému počtu kilometrů. Všichni účastníci obdrží suvenýr.  
Otázky budou zaslány po přihlášení nebo na webu:www.vdovyavdovci.cz. 

Na závěr plánujeme setkání s doc. P. Stanislavem Pacnerem PhD.,který 

v Jeruzalémě studoval na Hebrejské univerzitě Starý zákon. Zároveň 

představíme nejlepší účastníky v jednotlivých kategorií. 

Moc se na Vás těšíme! Vzdálenost Zlín Jeruzalém je asi 3 500 km. 
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Otázky si můžete vytisknout a doplnit odpověď přímo k nim. Někteří si mohou 

odpovědi psát pouze k nadpisu (ZEMĚPIS, DĚJINY…) a napsat pouze č. otázky na 

vlastní papír. Otázky jsou zcela dobrovolné, za každou správnou připíšeme 1 km 

navíc, u náročnějších to budou 2 body. Je pravdou, že nemusíte všechny 

odpovědi znát, ale „strýček Google“ je zcela k dispozici. On ví prostě všechno.  

 

Otázky k akci „Putování do Jeruzaléma“ 

 

ZEMĚPIS 

1) Kolik má ČR krajů a vyjmenujte okresy Zlínského kraje, popř. z  kraje, ve kterém žiješ. 

 

2) Určete správné poutní místo… 

Nachází se v Orlických horách. Dnes je v obci, v níž je nezvykle zastřešený a trvale otevřený 

kostel také několik chráněných pracovišť pro lidi s tělesným nebo mentálním postižením a 

pivovar. 

 

3) Uhodněte horu v Moravskoslezských Beskydech, na jejímž vrcholu se nachází kříž z roku 

1805, kaple sv. Cyrila a Metoděje, sousoší obou věrozvěstů a televizní vysílač. 

 

4) Napište státy sousedící s republikou Jižní Afrika (Jihoafrická republika). 

 

5) Na kterých světadílech se nachází města, která mají v názvu Santiago? Uveď i stát! 

 

DĚJINY 

1) Jak se jmenovalo písmo, které k nám přinesli soluňští bratři? 

 

2) Kdy byla dostavěna katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha? 

 

3) Napište rok, kdy začala v Praze jezdit první elektrická tramvaj. 

 

4) Zařaďte časově a místně událost, odkud je citát „Je to malý krok pro člověka, ale velký krok 

pro lidstvo.“ 

 

5) Kdo využil lodi s názvem Santa Maria. Kdy to bylo a kam plula? 

 

TEOLOGIE, CÍRKEV  

1) Kolik knih má Bible? Rozliš kolik je knih ve Starém a kolik v Novém zákoně – počet. 

 



2) Jaký liturgický oděv má kněz na sobě, když jde sloužit mši svatou? Vyjmenujte pokud možno 

všechno.  

 

3) Co je třeba ke křtu malého dítěte? 

 

4) Vyjmenujte liturgické barvy a napište, kdy se která používá? 

 

5) Co znamená slovo Aleluja? 

 

KULTURA 

1) Ve kterém díle najdeme slova: „Rozmysli se, Mařenko, rozmysli…“? 

 

2) Která zahraniční hudební kapela zpívá o Taneční královně? 

 

3) Napište jméno sochaře přelomu 19. a 20. století, mezi jehož vrcholná díla patří jezdecká 

socha sv. Václava na pražském Václavském náměstí a pomník K. H. Máchy na Petříně. 

 

4) Který český autor napsal román, ve kterém vystupují Petr Bajza, Čeněk Jirsák, Antonín Bejval, 

Eda Kemlink a Pepek Zilvar z chudobince? 

 

5) Uveďte název jednoho z nejpopulárnějších českých autorských divadel, mezi jehož hry patří 

např. Lijavec, Švestka, Záskok? 

 

VYTVOŘ VLASTNÍ RÝM NA …  

1) Za mořem nejhlubším, za horou vysokou…. 

 

2) Znám starý park, ten s ozvěnou… 

 

3) V jedné mořské pustině... 

 

4) Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa… 

 

5) V nohách mám už tisíc mil… 

 

POZNEJ OSOBNOST 

1) Napište jméno ženy lékařky, publicistky, zakladatelky českého hospicového hnutí, která 

z rukou prezidenta Václava Havla 28. 10. 2002 převzala medaili Za zásluhy III. stupně a 

z rukou prezidenta Miloše Zemana 28. 10. 2015 medaili Za zásluhy o stát. 

 

2) Napište jméno dívky, která žila v Napajedlech u Otrokovic, členky třetího řádu karmelského, 

která se nabídla Bohu jako smírná oběť za hřích zabití nenarozených dětí. 

 



3) Napište jméno současného římskokatolického kněze, teologa, přírodovědce, pedagoga, 

spisovatele a skauta, který na akademické půdě působí na pozici přednosty Ústavu etiky a 

humanitních studií. 

 

4) Napište jméno českého filosofa, disidenta, překladatele filozofických textů, vysokoškolského 

pedagoga, publicisty a politika. Byl poslancem Federálního shromáždění v letech 1990-92, 

ministrem školství v roce 1998 a posledním protikandidátem Václava Klause ve volbách 

prezidenta ČR v únoru 2003. 

 

5) Napište jméno českého barokního architekta italského původu, který se proslavil svým 

jedinečným stylem, nazývaným barokní gotika. Z jeho děl můžeme jmenovat např. poutní 

kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. 

 

BONUSOVÁ OTÁZKA 

Pozvěte ostatní na místo, kam rádi chodíte zklidnit Vaši duši a načerpat sílu. Může to být Váš oblíbený 

kostel, poutní místo, křížová cesta nebo jen obyčejná Boží muka. Stačí napsat cca 3-5 vět, kde místo 

leží a jak na Vás působí. Detaily si každý už může dohledat na internetu. Ve skupině jsou totiž 

účastníci z různých míst naší země a tak to může vést k inspiraci plánování výletů a budoucí návštěvě 

tohoto místa. 



Hodnocení otázek k putování do Jeruzaléma 

Všechny otázky jsou za 1 bod = 1 km se připočte k Vašemu počtu při 

správné odpovědi. 

Výjimky:  +  Kultura, poznej osobnost a vytvoř rým - 2 body za otázku                                              

                +  Bonusová otázka – Pozvání na zajímavá místa – 5 bodů 

      

 


