
ZŠ Provaznická Ostrava 

Dopis vnoučeti – mezigenerační setkání  žáků se seniory UKS a 
Seniorklubu v Ostravě  -druhá část 



Historie projektu 
 
Projekt Dopis vnoučeti iniciovala v roce 2016 psycholožka Elzbieta Dryll z katedry 
psychologie Varšavské univerzity. Ve spolupráci se Sonjou Ehret z Gerontologického 
institutu na Univerzitě Heidelberg oslovily desítky seniorů po celém Polsku a 
Německu a požádaly je, aby napsali dopis reálnému či imaginárnímu vnoučeti. 
Senioři poté vyplnili dotazníky o kvalitě života a následně autorky projektu tyto 
materiály analyzovaly. Zajímalo je, zda senioři v Polsku a v Německu mají podobné 
pocity či zkušenosti.  
 
Myšlenka přenést projekt Dopis vnoučeti do České republiky a rozšířit výzkum také o 
dopisy zdejších seniorů se zrodila na konci roku 2018 a na začátku roku 2019 se 
projekt rozběhnul. Odbornou konzultantkou české větve projektu se pod hlavičkou 
SenSenu stala novinářka a historička Judita Matyášová z Fakulty humanitních studií 
Univerzity Karlovy. 
 
Sběr základní kolekce dopisů vnoučeti proběhl v první polovině roku 2019.  Do psaní 
se zapojili zejména aktivní senioři z klubů SenSen a přispěvatelé Národní kroniky, 
archivu tzv. malých dějin SenSenu a Národního muzea.  



Paní Judita Matyášová 



Paní Judita Matyášová – novinářka historička, ředitelka ZŠ Provaznická paní Libuše Přikrylová 



Paní Marie Knotková koordinátor projektu SenSen 



Vedení seniorských klubů i vedení SenSenu 





Paní Judita Matyášová novinářka, historička  



Fotografie ze života 

Co jsme na nich prožívali 
žáci versus senioři 























Vzpomínky Aťky Sýkorové a Hany Papežové 

Aťka Sýkorová a Hana Papežová galeristka Galerie G fotografka UKS 



RNDr. Jiří Bárta 

Spoluzakladatel VirtU3V i UKS 

Dva ředitelé škol 



Mládí Jiřího Bárty 





Moje oblíbené místo 



Vzpomínky Jiřího Bárty      



Polibek před 50ti lety s budoucí manželkou  na Pustevnách 



Moje oblíbené místo 



Žáci a senioři společně 



A hrajeme si  
společně 



Oblíbené švihadlo – „ skáče“ Šárka Zubková ambasádorka Seniorklubu 



Paní ředitelka  ZŠ  Libuše  Přikrylová bedlivě sleduje dění se zástupcem radnice OVA J 



Síla přátelství 
přetrvává 



Krásné lidské příběhy  
skvělých,aktivních 
 seniorů v klubech i oceněných v 
aktivitách  
Babča roku 



Šárka Zubková 
Ambasádorka Seniorklubu 
 

Dárek z lásky 



Interiér ZŠ Provaznická 



Momentky 



Žáci  ZŠ Provaznická v Ostravě 



Společná fotografie senioři a žáci 



Bavíme se v Akordu na Seniorklubu v Ostravě 

Jos.Matyáš,Šárka Zubková,Judita Matyášová, Marie Knotková 



Tanec 
to je naše gusto.. 



Fotografie: 
Dušan Stračánek 
 
 
 

Zpracování dokumentu  
Hana Papežová 


