
Diana – Co sbírám  

Už delší dobu sbírám minerály. Mám o nich moc pěknou knížku. Z minerálů se vyrábějí 

náramky, prstýnky nebo náhrdelníky a přívěsky. A proč je sbírám? Líbí se mi, protože 

každý minerál má v sobě magickou sílu. Některé mají léčivé vlastnosti. Odeberou vám 

špatnou energii a na oplátku vám dodají energii pozitivní. Hodně se mi líbí opál a přede-

vším jeho duhový vzhled. Ve své sbírce mám opál pouze umělý. Pravý se těží totiž pouze 

ve dvou zemích na světě a je velmi drahý.  

 

Jaroslav – Turistické vizitky  

Jestli se to tak dá nazvat, tak sbírám turistické vizitky. Jsou to samolepky, které se lepí do 

speciálního turistického deníku. Navštívím nějaké místo a do deníku zaznamenám, kde a 

kdy jsem tam byl, s kým jsem tam byl, jaké jsem použil dopravní prostředky. Jako bonus 

si mohu koupit vizitku a nalepit si ji. Ne všichni jsou do projektu turistických vizitek za-

pojeni. Ale i tak si mohou do deníku otisknout alespoň razítko z navštíveného místa. V naší 

rodině nejdříve začala sbírat vizitky moje babička. Pak jsme já i moji bratři dostali turis-

tické deníky. Vizitky nám kupují rodiče. Líbí se mi na tom, že mi zůstane nějaká památka 

na zajímavá místa, která jsem navštívil.  

 

Nela – Cukry  

Sbírám cukry, kdyby došly, také abych je mohla potají mlsat. Aby mamka měla ke kafi. 

Cukry sbírám už od tří let. Vlastně sbírám malé sáčky a úhledné balíčky, které dostanete 

v každé kavárně a cukrárně k šálku čaje nebo kávy. Už jich mám stovky.  

 

Nela – Zlomvazky  

Sbírám také zlomvazky, abych měla památku na baletní premiéru. Je to malý dárek nebo 

přání, které si divadelníci dávají před každou premiérou pro štěstí, podle pověr se přitom 

na přání „zlom vaz” nesmí odpovědět „děkuji”, ale „čert tě vem” nebo „poser tě pes” apod. 

Vždy je u ní nějaká dobrota neboli laskomina. Svoji první zlomvazku jsem dostala na pre-

miéře 3. dubna 2022 před představením Rusalky.  

 

Dorota – Turistické vizitky a známky  

Sbírám turistické vizitky a známky. Turistické vizitky sbírám, protože chci vědět, kde jsem 

všude byla.  Přinášejí mi štěstí a radost. Kdykoliv se můžu doma podívat, kde jsem byla. 

Vizitky jsem začala sbírat v roce 2020. Zatím jich mám 48. První vizitku jsem si koupila 

12. července 2020 a je až od pramene Labe. A zatím poslední jsem si pořídila 1. ledna 2022 

a je z Dvoraček.  Také sbírám turistické známky. Těch mám zatím 93. Turistické známky 

mi přinášejí totéž co vizitky. Turistické známky jsou dřevěná kolečka, která se dají zavěsit 

na zeď. Obě se dají koupit v informačních centrech. 

 

Sára – Obaly od žvýkaček  

Sbírám obaly od žvýkaček.  Baví mě to. Mám je v pokoji připevněné na pásku, který je 

pověšený na zrcadle. Obaly od žvýkaček sbírám už pár měsíců. Kdybych to měla spočítat, 



tak jich budu mít asi 40. Kdysi jsem podobnou sbírku viděla na nějakém videu. Zaujalo mě 

to, a proto jsem je začala sbírat taky. Chtěla bych nasbírat aspoň 100 obalů. Někteří lidé 

jich mají rovnou několik stovek a možná i několik tisíc. Znám dost lidí, kteří stejně jako já 

sbírají obaly od žvýkaček. Je to prostě zábava, která mi dělá radost. Moje nejoblíbenější 

žvýkačky jsou melounové a jablkové. 

 

Adéla – Turistické známky  

Sbírám turistické známky. Sbírám je kvůli tomu, abych měla památku na místo, které jsem 

navštívila. Kdykoliv, když někde jsem, koupím si ji. Mám jich už 50 z celé řady českých 

krajů. Sbírání turistických známek mě moc baví. Nejvíc se mi líbí turistická známka hradu 

Vranov nad Dyjí. Moc pěkný je nejen hrad, ale i samotná krajina. I ostatní turistické 

známky se mi moc líbí. Těším se na prázdniny, protože mi určitě spousta známek přibude 

do sbírky.  

 

Petr – Turistické vizitky  

S rodiči jezdíme na výlety po celé naší republice, proto jsem začal sbírat turistické vizitky, 

o kterých mi řekl kamarád. Začal jsem v první třídě. Moje první vizitka byla ze zámku Sla-

tiňany. Již jsem vylepil jeden celý deník, což je asi 100 vizitek. Nyní plním druhý deník. 

Poznávání zajímavých míst a památek mě baví. Turistické vizitky mi takové místo připo-

menou. Vzpomenu si na veselé a zajímavé příhody. Jako třeba na zámek Žleby, kam jsme 

jeli na kole. Mamka píchla kolo, strašně jsme zmokli a já usnul vyčerpáním, než nám stihli 

v restauraci přinést jídlo. Tato sběratelská vášeň není vůbec drahá a zažije se s ní spousta 

legrace a dobrodružství.  

 


