
Pozvánka a přihláška na náboženství 
 

 

                             V letošním roce si připomínáme 200 let od narození vědce 
                              Gregora Johanna Mendela, známého jako otec genetiky.                                
                             Jeho rodina měla ve Slezku farmu, kde pravděpodobně           
                         budoucí přírodovědec při práci na poli nalezl fascinaci přírodními 
zákony. Začal studovat přírodopis, polní hospodářství a šlechtitelství na 
Univerzitě v Olomouci, ale kvůli finančním a zdravotním důvodům studium 
nedokončil a vstoupil do semináře. Nakonec absolvoval i zkoušky z přírodních 
věd a fyziky na vídeňské univerzitě. Zajímal se také o meteorologii. Není tudíž 
náhoda, že jeho jméno nese první česká výzkumná stanice v Antarktidě. 
Po návratu do Brna následovalo období, kdy se zkoumání dědičnosti věnoval 

nejintenzivněji. Výzkumné plány s křížením plodin realizoval v klášterní zahradě. Neexperimentoval však 
pouze s rostlinami, zkoušel křížit bílé a šedé myši, včely aj. Po úmrtí svého podporovatele a opata 
Augustiniánského kláštera v Brně – Cyrila Nappa, byl zvolen na jeho místo. Zajimavé pro nás také mimo 
jiné je, že v jeho osobě se spojuje věda a víra... 
 
DOLNÍ DOBROUČ: Výuka náboženství v Dolní Dobrouči začne ve čtvrtek 22.9.2022. 
1. třída čtvrtek 12.30-13.15 P. Pavel Mistr 
2. třída čtvrtek 12.30-13.15 Jana Matyášová 
3. třída čtvrtek 14.35-15.20 Radka Blajdová  
4. třída čtvrtek 13.30-14.15 Radka Blajdová 
5. třída čtvrtek 14.35-15.20 P. Pavel Mistr 
6.-9. třída čtvrtek 15.20-16.05 P. Pavel Mistr (při větším zájmu ve dvou skupinách) 
 

OSTROV: Bude probíhat ve škole ve středu 13.30-14.15 nebo v pátek 12.45-13.30 dle zájmu. 
 

HNÁTNICE: Bude probíhat ve škole ve středu 13.00-13.45 nebo v pátek 12.15-13.00 dle zájmu. 
 

Kontakt: Římskokatolická farnost, Dolní Dobrouč 1, Dolní Dobrouč      
http://www.farnostdobrouc.cz/ mail: mistr.pavel@dihk.cz, rkf.dolnidobrouc@dihk.cz 
Mgr. Pavel Mistr 733 741 362, Mgr. Radka Blajdová 775 391 600, Bc. Jana Matyášová 
605 412 684  

 

Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč, IČ 47499109, se sídlem Dolní Dobrouč 1, Dolní Dobrouč, informuje tímto 
zákonné zástupce dítěte, že bude jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje uvedené na této 
přihlášce pro účely evidence účastníků výuky náboženství a poskytování této výuky. Zpracování osobních údajů 
probíhá z titulu plnění smlouvy. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. 
 

Přihláška na hodiny náboženské výchovy ve školním roce 2022/2023  
 

Jméno a příjmení: ………………………………………………….…………………………….. Věk: …………..…….  
Datum narození: …………………………… Škola a třída: ……………..…………………………………………..  
Přijaté svátosti:     Křest □ Ano □ Ne                                              Svaté přijímání □ Ano □ Ne 
Trvalé bydliště: ……………………………………………………………………………..…………………………………  
e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………..  
tel. matka: ……………………………………………….……tel. otec:…………………………………………………..  
Ev. tel. kontakt na žáka:…………………………………………………………………………………………………… 
 

Podpis rodičů: ……………………………………….………………………………………………………………………..  
 

* Přihlášku prosím odevzdejte ve škole, po skončení bohoslužeb v zákristii nebo do schránky  
   na faře do 18.9.2022, případně zašlete mailem. 
 

Někdy je to v té škole, 

jako kdyby se hrách 

házel o stěnu... 



 
 


