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Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského zve žáky a pedagogy na programy, které spojuje myšlenka 
evropské spolupráce v oblasti kultury a vzdělání od počátků dějiny Evropy. 

Podrobné informace a přihlášky najdete na stránkách 

www.vychova-hodnoty.cz 

Otevřené dveře kostelů, klášterů a Arcibiskupského paláce 

Rozhovor mezi rozumem a srdcem u sv. Mikuláše 
Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně 
Součástí výzdoby této barokní perly Evropy jsou i sochy tzv. 
církevních otců. Jsou umístěny na průčelí chrámu a také 
uvnitř v nadživotní velikosti u čtyř sloupů, které jakoby 
nesou kopuli chrámu. Označení "církevní otcové" ukazuje 
na moudrost, která je přisuzována otcům. Tito muži čerpali 
z filozofického myšlení antiky, ale posunuli ho ještě dál, 
protože do svých úvah zapojili i vidění a vnímání srdcem. 
Žáci budou v programu seznámeni nejen s historií chrámu, 
ale tentokrát budou moci nahlédnout i do způsobu myšlení 
založeném na dialogu mezi rozumem a srdcem člověka. 
Budeme hledat odpovědi na otázky, jaké hodnoty preferuje 
srdce a zda je lze dát do souladu s rozumem. 

Proč slaví Petr a Pavel svátek společně? 
Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 
Jména svatých Petra a Pavla nese v Praze několik kostelů z 
různé doby a najdeme jich desítky po celé České republice. 
Tito muži pocházeli z dnešního Izraele, ale častěji jsou 
spojováni s Římem. Jeden z nich byl rybářem, který byl 
vyvolený jako první zástupce Ježíše Krista. Druhý byl 
vzdělancem, získal statut svobodného římského občana, 
ale jeho přesvědčení ho vedlo k nasazení všech sil, 
riskování své svobody i života, aby přinesl jiným vzdělaným 
národům v období antiky poznání, které člověku přináší 
radost a osvobozuje ho. Žáci si budou moci prohlédnout 
kostel, najít výzdobu spojenou s těmito muži a hledat 
odpovědi na otázky: Na jaké společné hodnoty ukazuje 
jejich odkaz? Proč slaví Petr a Pavel svůj svátek 29. června 
společně i v našem kalendáři? 

O ochraně maminek v kostele sv. Apolináře 
Kostel sv. Apolináře na Novém Městě Pražském 
Kostel sv. Apolináře, nacházející se poblíž známé porodnice 
na Praze 2, nechal postavit Karel IV. roku 1362, kdy Praha 
zažívala jedno ze svých nejlepších období rozkvětu. 
Samotný kostel se stal velice populární v období baroka, 
když do něj byl přenesen oltář Panny Marie Karlovské a v 
jeho blízkosti byla postavena porodnice. Nespočet 
těhotných žen do tohoto kostela chodilo, aby se modlilo za 
sebe a své děti. Navštívila ho i panovnice císařovna Marie 
Terezie. 

Cílem programu je nabídnout prohlídku zajímavostí tohoto 
kostela, zastavit se u obrazu těhotné Panny Marie a 
uvažovat o hodnotě života a ochraně maminek a jejich 
nenarozených dětí.  

Meč, plášť a mitra v rotundě sv. Martina 
Rotunda sv. Martina na Vyšehradě 
Úcta ke svatému Martinu je celosvětovým fenoménem, 
který se týká mnoha aspektů našeho života: 
Svatomartinská husa, bílý kůň, víno, kostely pojmenované 
po tomto světci, běžné křestní jméno, apod. Cílem tohoto 
programu je představit sv. Martina jako historickou osobu, 
která se stala legendou. Účastníci se tedy seznámí s 
Martinem jako vojákem i biskupem, ale hlavně jako s 
dobrým člověkem. Budou mít možnost prohlédnout si 
románskou stavbu – rotundu sv. Martina z 11. století. 

O novém začátku v kostele sv. Cyrila a Metoděje  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně 
Tento kostel patří svojí vnitřní výzdobou k nejkrásnějším a 
nejradostnějším v Praze. Byl postaven v 19. století. Na jeho 
stavbě a výzdobě se podílela řada umělců včetně Josefa 
Mánesa. Na průčelí kostela i uvnitř najdeme galerii desítek 
postav z Bible a osobností, které stály u zrodu vzdělanosti a 
rozvoje kultury našich předků. Stavba a výzdoba tohoto 
kostela měla být připomínkou "nového počátku" 
spojeného s příchodem bratří Cyrila a Metoděje na Velikou 
Moravu a karlínský kostel se měl stát českým Velehradem. 
Žáci nahlédnou do těchto souvislostí na základě výzdoby 
kostela. Mladší se seznámí s propojením staré a nové doby 
a starší budou hledat odpověď na otázku: V čem mohla 
spočívat naděje vlastenců na nový počátek? 
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O české státnosti v kapli sv. Václava 
Kaple svatého Václava v katedrále na Hradčanech 
Osobnost knížete Václava se stala jedním z významných 
symbolů slavení Dne české státnosti, který připadá na 
svátek tohoto českého světce. Z mnoha památek na tuto 
osobnost zaujímá nejvýznamnější místo kaple sv. Václava 
vystavěná za vlády císaře Karla IV., kde se nachází hrob sv. 
Václava. Žáci s pedagogy budou moci kapli navštívit, aby 
prozkoumali její výzdobu a symboliku, která se vztahuje ke 
svatému Václavovi jako státníkovi a ukazuje na úctu k 
němu v evropských zemích. Nástěnné malby se vztahují k 
životu sv. Václava, jak je popsán ve středověkých 
legendách, s jejichž texty budeme obrazy porovnávat a 
hledat souvislosti.   

O královské důstojnosti člověka 
Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty v Jindřišské ulici 
Kostel věnovaný královskému páru sv. Jindřichovi a sv. 
Kunhutě nechal postavit český král a císař Karel IV. 
Při programu se žáci seznámí s jejich životem zobrazeným 
v umělecké výzdobě kostela, který souvisí s ideálem 
křesťanského života a pojetím královské služby, jak je 
královský pár prožíval. To může žáky přivést k uvažování 
nad různými přístupy k životu a k druhým lidem a 
nahlédnutí na hodnoty, které zůstávají aktuální napříč 
generacemi.  Budou tak moci dále uvažovat nad tím, co 
znamená královská důstojnost a jakým způsobem se může 
odrážet v životě každého z nás.  

Katedrála jako duchovní centrum země 
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hradčanech 
Jedním z počinů mladé Československé republiky, která 
vznikla v roce 1918, bylo dokončení katedrály sv. Víta, 
která byla a je považována za duchovní centrum nového 
státu. V programu se žáci seznámí se stručnou historií 
místa, na kterém je katedrála vystavěna, s jejími zakladateli 
a významem, jaký katedrále přikládali. Zastavíme se 
u ochranného konceptu císaře Karla IV., tj. kříže 
vytvořeného z hrobů ochránců naší země, a u některých 
symbolů, které byly přidány při dokončení katedrály za 
první republiky. Všimneme si, proč císař hledal tyto 
ochránce i v jiných evropských zemích. 

Karel IV. a duchovní ochrana Prahy 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého 
Karel IV. založil v Praze kostel zasvěcený sv. Karlu Velikému. 
Tento císař byl pro Karla IV. velkým vzorem jako obnovitel 
a ochránce Říše římské. Žáci budou během programu v 
kostele odhalovat, jakými způsoby se snažil dobrý panovník 
ve středověku chránit svou zemi. Kostel dnes slouží 
duchovní službě členům Policie ČR, konají se zde 
bohoslužby Za bezpečí a členy policejního a hasičského 
sboru, kteří zemřou při službě. 

Svědectví náhrobku českého patrona Jana Nepomuckého 
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hradčanech 
Reliéf připomínající smrt kanovníka Jana Nepomuckého 
umístěný na Karlově mostě svědčí o oblibě tohoto světce 
snad po celém světě. Kým byl a čím vynikal? O tom 

vydávají svědectví ilustrované legendy a zejména 
monumentální stříbrný náhrobek v katedrále, ozdobený 
sochami ctností a dalšími předměty, které žákům pomohou 
najít odpovědi na položené otázky. Spolu se žáky je 
budeme objevovat a dávat do souvislostí s hodnotami, 
které jsou důležité pro život každého člověka. 

Krása a řád v umění propojuje svět i staletí 
Kostel sv. Gabriela (Zvěstování Panně Marii) na Smíchově 
Výzdoba tohoto kostela pochází z 19. století a jejím 
autorem je benediktinský mnich z jihozápadního Německa 
Peter Desiderius Lenz. Umělecký směr tzv. beuronské 
školy, který založil, hledá krásu v přirozeném řádu světa. 
Lenz se v tom inspiroval ve starém umění antiky, Byzance a 
Egypta. Jeho základem jsou číselné vztahy a geometrické 
konstrukce, které lze najít i v přírodě. Lenzovi žáci působili 
po celém světě, v Praze to byli kromě mnichů z 
Emauzského kláštera i řeholní sestry žijící v klášteře sv. 
Gabriela na Smíchově. Žáci si budou moci v kostele 
prohlédnout a seznámit se s některými zajímavými symboly 
nejen nástěnných maleb mnichů, ale i v knižních malbách 
vytvořených sestrami. Pokud se v kostele zdržíte, můžete si 
na místě vyzkoušet i malování některých detailů podle 
beuronských pravidel odpozorovaných z přírody. 

Návraty exulantů do pražské katedrály 
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hradčanech 
V loňském roce byl interiér pražské katedrály obohacen o 
dvě vzpomínková místa. Byly sem převezeny ostatky 33. 
pražského arcibiskupa, kardinála Josefa Berana, který byl 
kvůli své odvaze a smyslu pro pravdu pronásledován 
nacisty i komunistickým režimem a nesměl se vrátit do své 
vlasti. Druhým místem je sousoší svatého Vojtěcha, Radima 
a Radly poblíž hrobu sv. Vojtěcha, druhého pražského 
biskupa. Jaký osud tyto muže spojuje? Je poselství jejich 
života aktuální i v dnešní době? Při hledání odpovědi na 
tyto otázky se žáci seznámí s oběma vzpomínkovými místy 
a pokusí se "číst" jejich symboliku a odkaz. 
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Arcibiskupský palác 
Arcibiskupský palác patří k dominantám Hradčanského 
náměstí a je sídlem pražského arcibiskupa a jeho 
spolupracovníků. 
Program návštěvy vychází z příběhu tohoto paláce a jeho 
poslání. Reprezentativní prostory paláce mohou 
připomínat zámek, ale žáci mohou objevovat určité rozdíly. 
Budou moci navštívit i srdce domu - kapli. V 
reprezentativních prostorách se setkají s krásnými 
gobelíny, galerií všech pražských biskupů a arcibiskupů a s 
dalšími zajímavostmi.  

Břevnovský klášter benediktinů 
Během devadesátiminutové prohlídky, kterou provází 
řeholní bratr Martin z řádu benediktinů, se žáci seznámí s 
historií tohoto řádu a břevnovského kláštera. Navštíví 
baziliku sv. Markéty, románskou kryptu z 11. století, 
barokní prelaturu (reprezentační prostory opata) s 
Tereziánským sálem, klášterní zahradu s pavilonem zvaným 
Vojtěška, místem legendického setkání sv. Vojtěcha a 
knížete Boleslava II. roku 993. Žáci budou řešit otázky 
spojené s heslem řádu benediktinů "modli se a pracuj" a 
úkoly, které vyplývají z historie kláštera.  

Františkánský klášter na Novém Městě v Praze 
Možná jste už někdy potkali ve městě muže nosící dlouhé 
hnědé šaty s kapucí, přepásané bílým provazem. Někteří z 
nich žijí v klášteře v samém středu Prahy, ke kterému 
přiléhá veřejně přístupná Františkánská zahrada, oáza 
zeleně v centru Prahy.  
U bratrů františkánů si budete moci prohlédnout jídelnu 
zvanou refektář s modely kostela, rajskou zahradu, kde 
rostou i rajská jablka, prostory za 
kostelem i zajímavá místa klášterního kostela a kaple 
svatých mučedníků. Programem bude provádět řeholník a 
kněz Jan Vianney, který žáky seznámí i s životem a 
posláním bratrů.   

Klášter sester boromejek pod Petřínem 
Zveme vás na návštěvu do kláštera sester boromejek v 
Praze pod Petřínem. Zjistíte, jak takový klášter vypadá, kde 
a jak sestry žijí, co je to klauzura a refektář, jestli máme 
televizi a počítač. Co sestry dělají v práci i ve svém volnu. 
Budete se moci zeptat na to, co vás zajímá. A to všechno na 
dohled Pražského hradu a přesto uprostřed kvetoucí 
zahrady.  Provázet bude sestra Angelika.  

Výlety a procházky 

Proč stojí svatí na Karlově mostě? 
Edukační hra spojená s pohybem a hledáním souvislostí se 
uskuteční přímo na Karlově mostě. Žáci budou dostávat 
úkoly náročné na jejich všímavost a myšlení v souvislostech. 
Budou pracovat v týmech. V závěru hry by měli nahlédnout 
na sochařskou výzdobu mostu jako pestrou společnost lidí 
různých dob, zemí a stavů, kteří zde stojí patrně proto, že 
mají něco důležitého společného a možná, že všichni plní 
obzvlášť významný úkol. 

Po stopách rytířů sv. Anežky české 
Přemyslovská princezna Anežka patřila společně s dalšími 
princeznami evropských zemích ke středověkým 
průkopnicím charity. Inspirovala se jedním z 
nejoblíbenějších evropských světců všech dob, sv. 
Františkem z Assisi, kterého charakterizuje chudoba, pokora 
a láska ke každému stvoření. Anežka si pozvala k úkolu, 
který si předsevzala, statečné muže se srdcem rytíře, a 
založila řeholní řád Křižovníků s červenou hvězdou. 
Půjdeme se projít po místech a cestách, kterými křižovníci v 
Praze chodili a chodí a v klášterním kostele u Karlova mostu 
si připomeneme osobnost svaté Anežky, která bude na 
podzim slavit významné výročí.  

 

Cesta za kněžnou Ludmilou na Tetín 
V počátku českých dějin stojí důležitá žena, manželka 
knížete Bořivoje, babička sv. Václava, kněžna vpravdě "lidu-
milá". Nabízíme objevování života sv. Ludmily při pěším 
výletě od železniční stanice v Srbsku s cílem na bývalém 
tetínském hradišti a s vyvrcholením doprovodných aktivit 
při prohlídce tří tetínských kostelů. Učitel může zvolit jednu 
ze čtyř různě dlouhých tras a domluvit se na konkrétním 
přizpůsobení programu své třídě. 

Za pomocníky v nouzi na památnou horu Říp 
Pěší pouť se zážitkovými aktivitami z Vražkova do rotundy 
sv. Jiří a zpět. Památná hora Říp připomíná počátky osídlení 
naší země a snad každý slyšel pověst o praotci Čechovi. 
Vydáme se na vrchol této hory a připomeneme si cestou 
formou hry historii a pověsti s ní spojené. Na vrcholku pak 
stejně jako na jiných významných místech, najdeme kostel, 
přesněji rotundu známou pod jménem sv. Jiří. Ten není 
českého původu a patří k tzv. čtrnácti svatým pomocníkům 
z různých zemí, které spojuje schopnost a ochota pomáhat 
lidem v nouzi. Až si prohlédneme výzdobu rotundy, tak se 
chvíli zamyslíme a formou her si vyzkoušíme, jaké to je, mít 
nebo nemít takové pomocníky.  



 

Týdny pro školy 2019 - 1. stupeň ZŠ                                                                                                                                                                                   4 

Tvořivá dopoledne 

A to je ta krásná země 
V naší zemi je řada míst, kde můžeme obdivovat krásu, 
myšlení a zručnost, které do nich vložili naši předci. V první 
části programu si některá z nich připomeneme a blíže se 
seznámíme se zajímavostmi, které se k nim vztahují. Ve 
druhé části dostanou žáci prostor projevit vlastní tvořivost 
a napodobit tak předky, jejichž díla žáky zaujala. Budeme 
pracovat s výtvarnými potřebami, kreslit mapky, psát texty, 
pracovat s fotografiemi nebo vytvářet modely. 

My a hrdinové ve světě fantazie 
5.-9. ZŠ 
Zveme žáky a učitele na dobrodružné dopoledne do 
fantasy světa s bojovníky, rangery, kouzelníky, kleriky, 
paladiny a bytostmi jako jsou elfové, skřeti, gnómové, 
hobiti a jiní, s nimiž se někteří potkávají v počítačových i 
stolních hrách, filmech či knížkách. Prožijete s námi příběh, 
který budete sami tvořit a bude zde i prostor k diskusi o 
vašich oblíbených hrách a příbězích.  

Besedy o cestách a solidaritě 

Cesta čaje – Bc. Olga Švecová, Missio 
Jaká je cesta čaje do našeho ranního hrnku? Lektorka 
umožní žákům nahlédnout do všedního života obyvatel, 
přírody a kultury ostrovní země Srí Lanka o ocenit tak 
hodnotu nápoje, jehož přítomnost v našem jídelníčku se 
může zdát samozřejmou. Program vychází z vlastní 
zkušenosti lektorky při návštěvě zařízení pro děti z chudých 
rodin na Srí Lance. 

Školákem v Africe – Bc. Olga Švecová, Missio 
Cílem tohoto programu je představit žákům Jihoafrickou 
republiku, hlavně život dětí ve škole. Také kulturu, přírodní 
krásy, ale i starosti či radosti každodenního života. 
Lektorka čerpá z vlastní zkušenosti z let 2011—2012, kdy 
působila rok jako učitelka na základní škole ve městě 
Malamulele (province Limpopo).  


