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  Příspěvky posluchačů U3V  

 
Trénování paměti v Klubu posluchačů U3V 

Ta moje hlava, já už si nic nepamatuju... já všechno zapomínám. Jak se ten člověk jmenuje? Kam jsem si 
zase dal klíče? Co jsem to chtěla nakoupit? Vypnula jsem sporák? Tohle jsem si někam napsal, ale kde je 
ten lístek? Mám to na jazyku, ale nemůžu si vzpomenout... 
Máte pocit, že jste na tom podobně?  A dá se proti tomu něco dělat? Možná jste něco zaslechli nebo četli 
o  trénování  paměti.  Není  to  žádné  zkoušení  připomínající  školu,  ani  kvízy  a  vědomostní  soutěže 
podmíněné  rychlostí odpovědí, nejsou  to ani náročné  testy vaší  inteligence. Ale  jak  to  tedy  funguje a 
proč je trénování paměti pro nás přínosné? 
V průběhu života dochází k úbytku mozkových buněk. Vědci se dlouho domnívali, že počet mozkových 
buněk  se  v průběhu  života nemůže  zvyšovat. Poslední  výzkumy  však ukazují,  že mozek má  schopnost 
nové buňky vytvářet, pokud má dostatek podnětů. To, co určuje naše schopnosti, ale není jen množství 
neuronů, ale počet a způsob  jejich spojení nazývaných synapse. Synapse  tvoří křižovatky nervové sítě, 
jejich  pomocí  si  neurony  předávají  vzruchy. Nové  neurony  jsou  ovšem  aktivní  jen  v  případě,  že mají 
dostatek  podnětů  z  okolí.  Čím  víc  tedy  mozek  namáháme,  tím  více  je  připraven  nové  neurony 
produkovat. Pokud se učíme čemukoliv novému, vytvářejí se nové synapse.  
Tahle chuť poznávat něco nového určitě posluchačům U3V nechybí, a tak se v březnu v rámci Národního 
týdne trénování paměti sešlo na ukázce trénování paměti osmnáct zvědavých zájemkyň. Seznámily se s 
některými paměťovými technikami, které usnadňují zapamatování informací a jejich přesun z krátkodobé 
do  dlouhodobé  paměti  a  hlavně  napomáhají  jejich  snadnějšímu  vybavování.  Tzv.  mnemotechniky  ‐ 
známé již z antiky ‐ zaručují, že i větší množství informací bude uloženo do dlouhodobé paměti v takové 
formě, že si je snadno vybavíme i po delší době. Čím atraktivnější, zajímavější, neobvyklejší bude "obal", 
v němž informaci uložíme, tím lépe si ji vštípíme do paměti. Důležitým pomocníkem je přitom asociace, 
vizualizace  a  také  schopnost  soustředění.  V  daném  čase  jsme  probraly  jen  některé  z  technik,  např. 
strukturování, kategorizaci, k zapamatování 12 položek nákupního seznamu jsme využily techniku loci, v 
rámci "korekturního" čtení jsme posílily koncentraci. Formou příběhu jsme probraly státy Jižní Ameriky: 
Venezuela a Kolumbie se přímo na rovníku (Equador) perou (Peru), až to bolí (Bolívie). Ale za chvíli se 
usmíří a čile (Chile) jdou hledat stříbro (Argentina). Přidají se k nim dva muži ‐ jeden je urolog (Uruguay), 
druhý parašutista (Paraguay) a později i tři bratři (Brazilie). Jeden je z Guyany, druhý ze Surinamu a třetí 
z Francouzské Guyany. 
Vyzkoušely jsme si i vybavování slov, a to si ‐ pokud budete mít chuť ‐ můžete zkusit také.  
Na kolik názvů povolání na koncovku ‐ař si dokážete vzpomenout? A můžete přidat  ještě 10+10 slov na 
koncovky ‐ář a ‐iště? Určitě vás také napadnou alespoň tři smysluplné věty složené ze tří slov začínajících 
na  K  B N  (např.  Karel  bývá  nevrlý)  nebo  S M  Z  (např.  Sandra má  zahradu).  A  nakonec  úkol,  který  si 
účastnice  odnesly  domů:  z  písmen  obsažených  ve  slově  STRAKONICE  (nelze  přidávat  písmena  ani 
diakritiku) sestavte co nejvíc slov (např. SAKO, KONEC, RAK); rekord je prý asi 140 slov.  

Jana Tesařová 
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stezky odpočívající lišaje vrbkové a dlouhozobky, ke konci léta i přímo na stezce bývají jejich housenky, 
hledající místa k zakuklení. Přecházíte místní  silnici  ‐  spojení na Slunečnou – a pokračujete až k silnici 
spojující Kamenický Šenov a Českou Lípu. Zde  je první místo k odpočinku pro ty, kteří právě vystoupali 
z Nového Oldřichova. Výhled k  jihu uzavírá na obzoru hřbet Sedla vzdáleného 30 km. Přecházíte silnici, 
minete kříž na jejím vrcholu a vcházíte do hlubokého zářezu rovnoběžného se silnicí. Jste v místě, které 
je velice romantické na jaře, kdy jsou svahy plné petrklíčů a sasanek a v létě stromy na svazích poskytují 
milý stín. Horší je to ale v zimě, kdy je trať zavátá nafoukaným sněhem z okolních polí. Právě tady musel 
být  provoz  z důvodu  nezvladatelného  množství  sněhu  přerušován.  Nejen  sníh  byl  ale  problémem, 
nesoudržná vodnatá hornina i v době provozu působila sesuvy. 
Ze zářezu vystupujete u starého, nyní zrušeného oldřichovského hřbitova. U dalšího odpočívacího místa 
vidíte jednu z památek Nového Oldřichova – pozdně barokní sochu sv. Jana Nepomuckého, vedle ní pak 
památník padlým v 1. světové válce. Máte‐li rádi daleké výhledy, sejděte ze stezky a podle horní strany 
hřbitova vyjděte po polní cestě na jeden z krásných výhledů v oblasti – na Rozsochu. Cestičku na vrchol 
skály  stavěli  v 30.  letech  20.  stol.  členové  Klubu  českých  turistů  (zbytky  jejich  aktivit  najdete  různě 
v okolních lesích). Vrcholek je zajímavý i z geologického hlediska, i zde je zajímavá odlučnost čedičových 
sloupců. Pokud budete chtít orientovat mapu podle buzoly, budete zmateni, magnetická anomálie dělá 
své, řiďte se podle slunce. 
 
U hřbitova vstupujete na katastr obce Nový Oldřichov 
 
Nový  Oldřichov  je  vesnice  poměrně mladá,  vznikla  parcelací  části  pozemků  svobodného  pána  Petra 
Kryštofa  z Walbrunnu,  kterému  se  r. 1751 narodil  syn. Dostal  jméno Oldřich na počest  svého  kmotra, 
knížete Františka Oldřicha Kinského, majitele blízké Kamenice. Tak vznikla nová osada, která po prodeji 
pozemků Kinským byla pojmenována právě po onom kmotřenci. Oldřichov se slušně rozvíjel, domohl se i 
vlastního rychtáře a od r. 1765 vedl vlastní pozemkovou knihu. 
V současné době  je Oldřichov spojen s těsně sousedícími Mistrovicemi. Jméno vsi  je bezpečně doloženo 
v r. 1412 jako Meysterdorff, což bylo patrně odvozeno od vlastního jména lokátora „Maister“, ale podle 
místní  tradice vzniklo  jméno podle kovářských mistrů, známých svou šikovností v širém okolí. Výtvarná 
invence  a  opravdové mistrovství  obyvatel  spojené  obce  se  nikde  neztratilo,  projevilo  se  v mistrovství 
sklářů. V obci pracovali zruční malíři  skla, později, když  surovina už měla patřičnou  tvrdost,  tak  i  rytci. 
Spravedlivé by bylo jmenovat alespoň A. Bohma, rodiny Pelikanů, Helzelů a Fritschů. Většina jejich prací 
byla prodána do soukromých rukou, ale některé z nich můžete vidět v pražském Uměleckoprůmyslovém 
muzeu. Od 19. stol byla vesnice typickou sklářskou obcí, ještě v 90. letech 20. stol. nebylo rodiny, v které 
by nebyl sklář. 
 
V současnosti  je Nový Oldřichov proslavený hlavně aktivitami hasičů – poutí  v druhé polovině  srpna a 
jedinečným hasičským muzeem /když už jste v oblasti, nenechte si ujít. Otevřeno je v sobotu odpoledne, 
ale když se objednáte na jindy, jsou hasiči vždy ochotní přijít a případně i provést/. 
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Procházíte  klesáním,  po  levé  straně  smrkový  les,  po  pravé  smíšený.  Přecházíte  lesní  cestu  značenou 
žlutou turistickou značkou, jste v pramenné oblasti potoka Bystrá, vcházíte do dalšího zářezu a velkého 
oblouku na náspu. Budete‐li mít štěstí, potkáte srnčí zvěř. Ráda tu prochází do starého bukového lesa. Za 
obloukem jste už mezi pastvinami v Novém Oldřichově. Opět se potkáte se žlutou značkou a pokračujete 
po místní komunikaci. Drážní pozemek v této části obce  je v soukromých rukách, ale určitě si všimnete 
propustku na  zahradě  /vzorně udržované/. Na dohled  je po pravé  straně nákladová  rampa a budova 
bývalého nádraží. Výpravní budova  i skladiště bývalo stejné  jako na Práchni. Drážní  těleso  je překryto 
navážkou, po bývalé vlečce ke sklárně Rasch už není ani památky, ani vodní jeřáb k doplňování vody pro 
lokomotivy už nenajdete. Právě tady se většinou křižovaly vlaky. 
 Proti nádraží zůstala ještě silniční váha. 
 
 Přecházíte hlavní silnici, jdete podle školy (škola dostavěna v r. 1932 českými skláři pro české děti ze vsi) 
a těsně pod křižovatkou opět vcházíte na stezku. Za ploty po pravé straně bývala podmáčená louka plná 
orchidejí a suchopýru. Moc užitku z ní nebylo, Státní statky ji sekaly a sušily na stlaní pro krávy, ale pro 
prstnatec májový, vstavač bezový a několik hybridů, které neurčily ani naše největší kapacity,  to bylo 
stanoviště  ideální.  Co  z toho  je  …  vidíte.  Po  chvíli  přecházíte  místní  komunikaci  se  šipkou  k místní 
hospodě a znovu vcházíte do zářezu s nasucho vyzděnými stěnami. Zářez ústí do vysokého náspu (pod 
ním  zachován  tunel  přes  místní  komunikaci).  V této  části  procházíme  největším  klesáním  a 
nejnebezpečnější části tratě. Právě zde došlo k první havárii – při první  jízdě z Kamenického Šenova tu 
vykolejila na nerovném svršku v místě sesuvu lokomotiva. Z náspu se otvírá pohled do dolní části vsi do 
údolí říčky Bystré, na kostel sv. Kříže z r. 1844. na Holý vrch se zbytky násypky k drtičce. Na Holém vrchu 
býval čedičový lom.  
 
Docházíte k nádraží v Mistrovicích, které je také v soukromém držení. I toto nádraží je „typová stavba“, 
stejné  je  pak  na  trati  i  ve  Volfarticích  a  v Horní  Libchavě.  Kousek  pod  nádražím  je  další  místo 
k odpočinku. Došli jste zhruba do třetiny cesty. 
 
V porostu pod nádražím a v pruzích oddělujících „po vrstevnici“ bývalé pastviny  i políčka jsou převážně 
ovocné  stromy,  střemchy  a  řešetláky  –  nejkrásnější  na  jaře.  Míjíte  místní  polňačky  a  vcházíte  do 
vysokého lesa. Po několika minutách dojdete k prameni po levé straně – voda je chutná a nic vám po ní 
nebude,  někteří  si  ji  nosí  i  domů…  Tuto  část  cesty  si  zvlášť  užijte,  vysoká  smrčina  vpravo  i  smíšený 
převážně  bukový  les  vlevo  je  zajímavý  i  z hlediska  botanického  –  rozsáhlé  porosty mařinky  vonné, 
měsíčnice vytrvalé i výskyt lilie zlatohlavé. Pokud cítíte lišku, nešálí vás nos. Po průchodu dalším zářezem 
dojdete na mostek přes potok, jeden z mnoha přítoků říčky Libchavy. Zde je další možnost odpočinku na 
lavičkách u stolku, ale dlouho neodpočívejte, máte to  ještě dost daleko. Průchod  lesem vás zavede do 
otevřeného  údolí.  V dohledu  je  vysoká  stará  lípa. Hnízdívají  na  ní  krkavci, máte‐li  štěstí,  nejen  že  je 
uslyšíte, ale jdete‐li potichu, možná je i uvidíte. U ní bývala zastávka Volfartice ‐ Nová Ves. 
Procházíte  otevřenou  krajinou,  při  pohledu  zpět  ještě  vidíte  oldřichovský  kostel,  před  sebou  bývalé 
nádraží ve Volfarticích. 
 
Volfartice  jsou  doloženy  v majetku  pana  Záviše  ze  Stružnice  z rodu  Ronovců,  zakladatele  rodu  pánů 
z Klinštejna,  k roku 1281. Kostel  sv. Petra a Pavla  je  zmiňován  v roce 1352, ale není  jasné,  zda  kostel 
současný  stojí  na  jeho místě,  či  jinde  ve  vsi.  V kostele  bývají  velice  zajímavé  koncerty.  Archeologický 
výzkum ve vsi zatím dělán nebyl, doložené jsou jen mlýny na potoce. 
 
Procházíte  dalším  zářezem,  jehož  stěny  jsou  porostlé  osladičem,  se  zbytky  mostku  nad  tratí,  opět 
velkými oblouky s podjezdy a alejí. Na lukách kolem nejsou jen domácí zvířata, ale často i srnčí zvěř. 
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Přejdete místní  silnici,  rozcestník  turistických  značek, a  jste u nádraží v Horní Libchavě, kde vám další 
informační tabule prozrazuje technické údaje o výstavbě stezky. Máte za sebou druhou třetinu cesty. 
 
V Horní Libchavě  jsou mimo stezku  ‐ pozůstatky hradu Klinštejna, renesanční zámeček a barokní kostel 
sv. Jakuba většího, před ním stojí morový sloup. Stavby od nádraží neuvidíte, nádraží je nad vsí – stejně 
jako ve Volfarticích. 
 
Dlouhou alejí sestupujete do nejnižšího místa cesty, do Manušic. /210 m nad mořem/ 
 
Manušice jsou maličká ves, doložen je v r. 1407 Hanuš řečený Šváb jako majitel zdejšího mlýna. 
 
U kaple Nanebevstoupení Páně přecházíte silnici, a byť  i malým ALE STOUPÁNÍM pokračujete v cestě. 
Všimněte si, jak se změnila krajina i rostliny kolem vás. Vcházíte do krajiny rybníků a žab. Zvlášť v době 
jejich  páření  je  skřehotání  fantastické.  Stín  poskytují  jívy,  lípy,  borovice  a  břízy,  v dálce  vidíte  věžáky 
sídliště Špičák a vrchol Pihelu, pak ještě kousek, přecházíte další mostek, vpravo vidíte silnici, která vede 
přes obce, které jste obcházeli, do Kamenického Šenova. Procházíte kolem bývalé autobusové opravny, 
vlevo jsou koleje z České Lípy do Nového Boru, pak ještě kousek, lavička a konec stezky. 
 

 
 

Sejdete z ní cestou vpravo na silnici, vyjdete kopeček a v dohledu je kruhový objezd, pak nádraží Česká 
Lípa – Střelnice a za ním hospoda. Ne že by byla levná, ale dobrý oběd si nepochybně zasloužíte. 

Marie Hrubá 
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Uzávěrka pro příští číslo je 9. 9. 2014

Těšíme se na Vaše příspěvky – redakce Klubu posluchačů U3V FF UK 

Příspěvky zasílejte na e‐mail:  ff‐blogklub@seznam.cz  

Příští číslo, pokud pošlete příspěvky, vyjde v září – předem děkujeme za spolupráci. 
 

  Zábavný koutek 

 
Pokuste se vymyslet ke každému slovu alespoň jedno další slovo, které by se rýmovalo: 

LIŠKA …..……    KLÍN ……….   KLÍČ ………..  TUŽKA ………  KLON …………  PES ………… 

JÍL …………..  ŽÍLA ………….  ROTA ……….  BÁL …………  LUČINA ……..  VÍRA …………..  

KOST ………….  KOLO ………….. BLESK ………..  PAPÍR ………  HAD ……….....  NOS ………… 

Přiřaďte přídavné jméno k podstatnému 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co se skrývá v této přesmyčce? 

          KARAVAN  VOLIERTUZI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Praha 9. června 2014 

Klidný        čaj      Hospodářský       dieta 

Plesové       kolo      Říční         kompot 

Silniční        pes      Proudové       hry 

Cizojazyčný       kniha      Krupicová       krajka 

Krevní         uši      Vysokozdvižný      škola 

Šicí        skupina     Redukční       dvůr   

Sportovní       čtvrť      Plnicí         riviéra 

Třídní         slovník      Jižní          turistika  

Jízdní         šaty      Paličkovaná      kaše  

Bylinný       spánek      Vysokohorská      doprava 

Hlídací        provoz      Hruškový       koryto  

Plicní         menu      Olympijské       letadlo  

Vilová        tým       Francouzská      pero   

Polední       stroj      Dívčí        vozík  

Oslí        embolie    Tramvajová       kříž  

Karlova univerzita     


