
 

 

 

 

 

PROJEKTY NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY: 
1. BRUSH-UP YOUR ENGLISH 
2. NA KOLE PO HŘEBENECH HOSTÝNSKÝCH VRCHŮ 
3. PŘÍRODNÍ VĚDY NETRADIČNĚ 
4. ENGLISH IN GAMES AND SONGS 
5. ŽIVÁ MINULOST 
6. ODBĚR A ANALÝZA SIRNÝCH MINERÁLNÍCH VOD V BLÍZKOSTI KROMĚŘÍŽE 
7. GOLD MADE IN BOHEMIA 
8. DEUTSCHPARADE 
9. MIND EYE 
10. KRAJINOU SOPEK A DIAMANTŮ 
11. PRŮVODCEM V ZÁMECKÉ SALA TERRENĚ 
12. STROMY A LIDÉ 
13. MUSIC AND LYRICS 
14. VÝTVARNÝ PROJEKT – GRAFIKA 
15. LIDÉ ČTĚTE 
 
PROJEKTY V ZAHRANIČÍ: 
16. POZNEJ SEBE V CIZÍ ZEMI – ZMĚNA destinace na Slovensko 
17. ZTRACENÝ SVĚT 
18. MOSKVA 
19. EXPEDICE DOLOMITY 
20. BENELUX 
21. Po stopách sv. Františka do ASSISI a ŘÍMA 

 

 

Na projekty se přihlašujte u garanta projektu: 

Do 15.1.2016 projekty na území ČR 

Do 15.12.2015 projekty v zahraničí 

 

 

 

PROJEKTOVÝ TÝDEN 

20. – 24. 6. 2016 

 

 



Název: 1. BRUSH-UP YOUR ENGLISH (zopakujte si angličtinu) 

Místo konání: BUDOVA ŠKOLY, UČEBNA A3 

Garant: MGR. ALEXANDRA FILIPOVÁ 

Další spolupráce: NIKDO 

Počet studentů: 8 – 12 

Cena: 0  

Počet hodin: 21 

Závěrečné hodnocení: TEST 

Výstup: ZPRÁVA NA WEBU ŠKOLY A NA NÁSTĚNCE 

Program: PŘÍPRAVA NA MATURITNÍ OTÁZKY (HOLIDAYS AND FESTIVALS, 

UNITED KINGDOM, USA, FOOD)  

UPEVŇOVÁNÍ ZNALOSTÍ ANGLIČTINY FORMOU NAHODILÉ 

KONVERZACE 

UPEVŇOVÁNÍ ZNALOSTÍ ANGLIČTINY FORMOU CÍLENÉ 

KONVERZACE (SVÁTKY VE VELKÉ BRITÁNII A USA) 

PROCVIČOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ STUDENTŮ REAGOVAT 

V ANGLICKÉM JAZYCE FORMOU SITUAČNÍCH SCÉNEK 

PROMÍTÁNÍ TÉMATICKÝCH FILMŮ V ANGLIČTINĚ 

PROCVIČOVÁNÍ KONVERZAČNÍCH OKRUHŮ 

GRAMATIKA V SOUVISLOSTECH ZAMĚŘENÁ NA MATURITNÍ 

ZKOUŠKU (ÚROVEŇ PRE-INTERMEDIATE A INTERMEDIATE) 

Anotace: STUDENTI SI OVĚŘÍ SVÉ ZNALOSTI A POROVNAJÍ JE SE 

ZNALOSTMI OSTATNÍCH ČLENŮ SKUPINY 

OVĚŘÍ SI SCHOPNOST A POHOTOVOST VLASTNÍ KONVERZACE 

NA POŽÁDÁNÍ ZÍSKAJÍ MOŽNOST OPĚTOVNÉHO PROCVIČENÍ 

GRAMATICKÝCH JEVŮ, KTERÝM PŘESNĚ NEROZUMÍ 

 

 

 

Název: 2. NA KOLE PO HŘEBENECH HOSTÝNSKÝCH VRCHŮ 

Místo konání: Rajnochovice, Hostýnské vrchy 

Garant: Mgr. Libor Kotas 

Další spolupráce: Mgr. Josef Pořízek 



Počet studentů: 10 – 12  

Cena: 1.000,- Kč 

Anotace: Projekt nabízí studentům horskou cykloturistiku v krásném prostředí 

Hostýnských vrchů. Cílem našich vyjížděk budou: Sv. Hostýn, zřícenina hradu 

Lukov, nová rozhledna na Kelčském Javorníku… Ubytování, stravování 

(snídaně, večeře) a sportovní zázemí je zajištěno na faře Přístav 

v Rajnochovicích. Podmínkou účasti na projektu je dobrý zdravotní stav a 

horské kolo ve výborném technickém stavu.(Přesun do Rajnochovic a zpět do 

Kroměříže je samozřejmě na kole!:-))    

 

 

 

Název: 3. PŘÍRODNÍ VĚDY NETRADIČNĚ 

Místo konání: Kroměříž, 2× Brno, Lešná, Otrokovice 

Garant: Mgr. Miroslav Valenta 

Další spolupráce: Mgr. Pavla Valentová 

Počet studentů: 15–25  

Cena: Cca 1 000 Kč (po skončení bude vyúčtováno) 

Anotace: 

Během projektu navštívíme:  

‒ Planetárium v Brně – prohlídka + návštěva některého z aktuálně 

nabízených programů pro školy;  

‒ technické muzeum v Brně – prohlídka + návštěva některého z aktuálně 

nabízených programů pro školy; 

‒ ZOO Lešná – prohlídka s odborným průvodcem + vzdělávací program pro 

školy; 

‒ Experimentárium – vědecko-technický park v Otrokovicích;  

‒ návštěva kroměřížské staré vodárny nebo exkurze do některého z 

místních podniků (pravděpodobně Plastika Kroměříž – výroba plastových 

součástek do automobilů) 

 

 

 

Název: 4. ENGLISH IN GAMES AND SONGS 

Místo konání: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 

Garant: Mgr. Jan Kutálek 

Počet studentů: 8 - 14 



Cena: 0 

Anotace: Určeno především pro žáky nižšího gymnázia 

 

 

 

Název: 5. ŽIVÁ MINULOST 

Místo konání: Velešín 

Garant: Mgr. Vojtěch Ševčík 

Další spolupráce: Jiří Rusek, Mgr. Mlada Akubžanová 

Počet studentů: 15 - 25 

Cena: 2.000,- Kč 

Anotace: Projekt je pro každého, kdo se chce setkat s historií i jinak než na stránkách 

učebnic. 

Seznámíme se s prací sdružení Hrady na Malši, které provádí výzkum a 

záchranu hradních staveb v povodí Malše, zároveň hledá cesty pro jejich 

nový život. Prohlédneme si hrady Pořešín, Sokolčí, Velešín a tvrz v Tiché, 

seznámíme se s experimentální rekonstrukcí řemeslnických dílen na 

Pořešíně. 

Navštívíme cisterciácké kláštery ve Vyšším Brodě a ve Zlaté Koruně. 

Dozvíme se o středověké kuchyni a některé pokrmy uvaříme.  Poznáme 

různé historické hudební nástroje a naučíme se několik renesančních a 

barokních tanců a písní. 

Dozvíme se, jak se lidé oblékali a čím se bavili. 

Vystřelíme si z luku a možná i máchnem mečem. 

Zažijeme neopakovatelnou atmosféru Slavností pětilisté růže v Českém 

Krumlově. 

 

Ubytovaní budeme na faře ve Velešíně, obědy jsou zajištěné ve školní 

kuchyni. 

 

 

 

Název: 6. ODBĚR A ANALÝZA SIRNÝCH MINERÁLNÍCH VOD 

V BLÍZKOSTI KROMĚŘÍŽE 

Místo konání: Okolí Kroměříže 

Garant: Ing. Alena Dvořáková 

Počet studentů: Max. 12 



Cena: 400,- Kč 

Program Pondělí: odběr vzorku vody Slanica Napajedla a Slanica Podhoří Zlín 

Úterý: odběr vzroku Smraďavka Buchlovice a minerální voda Velehrad 

Středa: Odběr vzorku Sirnica Břestek 

Čtvrtek: Analýza vzorků vod ve školní laboratoři 

Pátek: vyhodnocení a závěry i na školní tabuli 

Anotace: K chemické analýze patří i odběr vzorků, proto první 3 dny budeme 

vyjíždět k sirným pramenům v blízkosti Kroměříže 

 

 

 

Název: 7. GOLD MADE IN BOHEMIA 

Místo konání: Praha 

Garant: Mgr. Eva a Lubomír Vláčilovi 

Počet studentů: 30 - 35 

Cena: 4.100,- Kč 
Cena zahrnuje: vlastní autobus, ubytování v Praze, polopenzi (snídaně 
formou švédského stolu, teplé večeře včetně polévky), vstupné do všech 
objektů, vstupné do divadla, místní přeprava v Praze, pojištění. 

Program: 20. června: - odjezd z Kroměříže od Justiční školy /hodina bude upřesněna/. 

- Světlá nad Sázavou /exkurze v rodinné firmě, která vyrábí 

tradiční český křišťál/ 

- Tábor /prohlídka muzea čokolády a marcipánu Orion, ukázka 

výroby pralinek a marcipánových figurek. Zkouška jestli i my 

máme šikovné ručičky/ 

- Praha /ubytování, večeře/ 

21. června:  - Příbram /prohlídka stříbrných dolů/ 

- Plzeňský pivovar /nahlédneme do autentických míst, kde se 

před 170 lety zrodilo proslulé pivo PILSNER URQUELL a kde jeho 

příběh pokračuje dodnes/ 

- Večeře v příjemném prostředí areálu pivovaru 

22. června: - Praha – po stopách českých světově známých umělců 

- Klášter sv. Anežky České /expozice středověké české umění/ 

- Schwarzenberský palác /expozice barokního českého umění/ 

- Loreta /místnosti plné zlatých monstrancí, ornátů a dalších 

zajímavých unikátů/ 

- večer návštěva divadla Spejbla a Hurvínka 

23. června: - Jablonec nad Nisou – Česká mincovna /exkurze v mincovně, 

kde se vyrábí oběžné mince ČR/ 

- Turnov – české granáty /prohlídka výroby originálních šperků 

s českými granáty/ 

- Pěnčín – česká bižutérie /prohlídka výroby tradičních 

skleněných českých perlí/ 

- návrat do Kroměříže ve večerních hodinách 



24. června: - zpracování projektu 

Anotace: České granáty, bižuterie, pivo, čokoláda, zlaté a stříbrné doly, Praha, Křišťál 

a v neposlední řadě divadlo Spejbla a Hurvínka. Víte, co mají tato slova 

společného? Jsou to poklady české země. Pojeďte s námi seznámit se s tím, 

co naši zemi proslavilo po celém světě. 

 

 

 

Název: 8. DEUTSCHPARADE 

Místo konání: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, učebna N3 

Garant: Mgr. Jana Svobodová 

Další spolupráce: Mgr. Romana Popelková 

Počet studentů: 8 – 15 /určeno pro studenty 3.T, 4.K, 5.K a 2. a 3. ročníku čtyřletého 

studia/ 

Cena: 0 

Program Prostřednictvím hudby zažiješ jiný, moderní a efektivní způsob učení 

německého jazyka. Budeš rozvíjet všechny aspekty jazyka na základě písní 

jakožto zdrojů autentického projevu /poslech, čtení, psaní i komunikaci/. 

Nejenže získáš přehled o německé hudební scéně a porozumíš  textům, ale 

současně si výrazně rozšíříš slovní zásobu, upevníš gramatické struktury 

pomocí rytmu, lépe zvládneš intonaci jazyka, výslovnost a akcenty. Přitom 

získáš informace o kultuře a dané společnosti.  

To vše v příjemné atmosféře prosycené hudbou a pomocí různorodých 

tvůrčích aktivit. Společně vyzkoušíme pantomimické ztvárnění písně, 

kresbu komiksu s následným využitím ke komunikaci, namalujeme či 

scénicky ztvárníme sloky, napíšeme recenzi nebo i vzkaz oblíbenému 

zpěvákovi, pobavíme se u karaoke, budeme doplňovat slova i celé rýmy, 

skládat rozstříhané písně, pokusíme se zhudebnit gramatiku, obsah písní 

dále využijeme jako podnět k diskuzím. Vrcholem našeho snažení bude 

vytvoření vlastní nahrávky s německým textem a její prezentace. Počítáme 

i s návrhy písní a aktivit dle vaší invence. 

Písně budou obsahově i jazykově přiměřené věku, dovednostem a 

znalostem skupiny s důrazem na motivaci. Jednotlivé aktivity 

přizpůsobíme věku, zájmům a naladění skupiny 

Anotace: Chcete se seznámit s německými hity napříč žánry – Hip-Hop, Rap, 

Volksmusik, Pop, Rock, Filmmusic, Jódlování a dalšími hudebními styly 

podle vašeho zájmu? Aktivní spolupráce a komunikace v německém jazyce 

je podmínkou. 

 

 

 



Název: 9. MIND EYE 

Místo konání: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, zámek, zahrady a historické ulice 

Kroměříže 

Garant: PaedDr. Věra Olexinová 

Počet studentů: 8 - 12 

Cena: 250,- Kč /výtvarné potřeby, vstupy do galerií a zahrad…/ 

Anotace: Procházky krajinou vnitřního vidění na pozadí hudby, sebevyjádření 

obrazem a angličtiny. 

 

 

 

Název: 10. KRAJINOU SOPEK A DIAMANTŮ 

Místo konání: Litoměřice a CHKO České středohoří 

Garant: Viktor Pluhař, PaedDr. Aranka Řezníčková, Mgr. Martina Sedláčková, Mgr. 

Karel Gamba 

Počet studentů: 8 – 16 + 4 

Cena: 1.500,- – 2.000,- Kč /v ceně je ubytování, jízdné 

Program  

Anotace: Krajina Českého středohoří patří v rámci ČR k jedné k nejvíce zajímavým 

místům, jak z hlediska historického /nikdo jinde se tolik nesnoubí tzv. český a 

německý živel jako právě tady, lze sledovat vzájemnou propojenost a 

spolupráci stejně jako nevraživost a konkurenci u těchto dvou národů/, tak 

z hlediska botanického, entomologického, geografického a geologického. 

Jedná s o niku, kde se na krajinném rázu podílela sopečná činnost. Podobně 

vzácné území nenajdeme nikde jinde v ČR. 

Smyslem projektového týdne má být poukázání na bohatost fauny a flóry, 

geologickou skladbu a podíl člověka na utváření našeho životního prostoru. 

Účastníci projektového týdne by se měli na místě obeznámit, jak 

s historickým vývojem /město Litoměřice, skalní hrady apod./, tak i s krajinou 

a její různorodostí. Měli by zažít zkušenost bohatosti a výjimečnosti míst 

v rámci ČR. Zároveň by měli vnímat obohacující sílu spolupráce mezi národy, 

stejně jako palčivé důsledky vzájemné nenávisti a dopadu tohoto na utváření 

národní identity. 

 

 

 

 



Název: 11. PRŮVODCEM V ZÁMECKÉ SALA TERRENĚ 

„Čím jsme bývali včera, čím dnes jsme, tím nebudem zítra.“ Ovidius – 

Proměny 

Místo konání: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, sala terrena Arcibiskupského zámku 

v Kroměříži 

Garant: Mgr. Lenka Pospíšilová 

Další spolupráce: Kabinet jazyka českého 

Počet studentů: 10 – 15 

Cena: Vstup zajištěn z předplatného 

Anotace:  Staň se průvodcem v tomto úžasném místě, kde se čas nezastavil. 

Postavy antických hrdinů promlouvají k návštěvníkům saly terreny 

kroměřížského zámku několik staletí. Symbolika celého prostoru 

vede k zamyšlení nad věčností i proměnami nejen této kulturní 

památky, ale i každého z nás. 

 Víš, jak vznikl bobkový list? Co má lesní bůh Pan společného 

s panikou? Kdo je Narcis a narcis? Mohou sochy mezi sebou 

hovořit? Co sdělují antické mýty a symboly v dnešní době? 

 Hledej informace, fakta a souvislosti – antická mytologie, Ovidiovy 

Proměny, plynoucí čas, přírodní živly, zákonitosti přírody. Objevuj i 

vlastní asociace a interpretace dávných motivů a symbolů 

v současnosti. 

 Nemusíš být skvělým řečníkem ani dokonalým průvodcem za jediný 

týden. Stačí jen chuť a odvaha to zkusit. Uvidíš víc, než oko běžného 

návštěvníka. Najdeš si své proměny a souvislosti v historii, 

architektuře, literatuře, umění, nebo jen sám v sobě. 

 Našimi odbornými průvodci a rádci budou lektoři Metodického 

centra zahradní kultury v Kroměříži Ing. Hana Poková a Mgr. Petr 

Hudec 

Cíle:      -     úcta k tradicím a kulturním památkám Kroměříže 

- průvodcem v památce UNESCO 

- vlastní interpretace motivů ze saly terreny 

- - horký červen v příjemném chládku zámecké saly terreny  

Metody:  

- práce s informačními zdroji a literárními texty 

- hlasová a dramatická příprava 

Výstupy:  

- komentovaná prohlídka pro spolužáky /případně náhodné 

návštěvníky/ 

- písemné, výtvarné či mediální zpracování vlastních komentářů 

studentů 

 

 

 



Název: 12. STROMY A LIDÉ (biologicko – turistický projekt) 

Místo konání: Brno, Jedovnice, Kroměříž 

Garant: MVDr. Alexandra Gajová 

Počet studentů: 16 

Cena: 800,- Kč /cestovné + nocleh, vstupné do Arboreta/ 

Program: • Jeden den věnujeme exkurzi - návštěvě Arboreta Mendlovy univerzity 
v Brně.Následující den, po přespání  (chatky pro 4 – 5 osob) v kempu u 
Jedovnic (chatky pro 4 – 5 osob)  podnikneme túru a zároveň vzdělávací 
aktivity na dané téma v okolní přírodě, cestou se zastavíme na zřícenině 
gotického hradu Holštejn. Dojdeme k pohádkové  kaštanové aleji , která vedla 
kolem zaniklé středověké vesnice Budkovany  . Alej je vítězkou ankety o 
nejkrásnější alej r. 2015. Pokusíme se vypátrat informace o úspěšné ochraně 
této aleje před Klíněnkou jírovcovou, která tak mohutně devastuje „kaštany“ 
v našich parcích. 
• Seznámíme se s některými památnými stromy  na Moravě. 
•Ve spolupráci s organizaci Arnika a jeho programem „Zachraňte stromy“ se 
účastníme zajímavých aktivit. 
• Ve spolupráci s organizací Escagort navštívíme přírodní památku Kurovický 
lom a v rámci  
terénního programu se dovíme o zajímavostech tohoto biotopu. Zároveň se 
budeme podílet  na péči o lokalitu s mezinárodním významem aktivně  - 
krátkou brigádou . 
 

Anotace: Tento projekt má za úkol seznámit blíže studenty s některými otázkami 
dendrologie, jakožto biologického oboru o dřevinách. 
Seznámíme se s metodikou poznávání některých běžných druhů stromů 
původních i cizích v parkovní výsadbě na území ČR. Pod dohledem odborníka 
se podrobněji seznámíme s významnými stromy v Podzámecké zahradě. 
pro koho je vhodný tento projekt : pro studenty starší 16 let, 

s „aktivním“zájmem o přírodu 

Člověk je součástí přírody a odedávna měl v  úctě stromy, které mu poskytují 
potravu,ochranu před nepohodou,dřevo na stavby a různé nástroje ,dřevo na 
oheň….. 
 
     Stromy jsou součástí života člověka. 
     Stromy poskytují úkryt před nepohodou člověku i mnoha živočichům. 
     Stromy jsou pamětí generací, svědky minulosti. 
     Stromy  jsou plícemi země. 
     Strom je biotop. 
     
      Je povinností člověka chránit stromy jako významnou součást kulturní 
krajiny. 
 

 

 

 



Název: 13. MUSIC AND LYRICS /Hudbu složil, slova napsal/ 

Místo konání: Místnost Jana Pavla II., učebna A2 

Garant: Mgr. Iveta Peňasová 

Počet studentů: 12 

Anotace: Projekt v anglickém jazyce se zaměří na hudbu, tanec a výrazné postavy 

hudební scény v anglicky mluvících zemích 20. a 21. století. Účastníci 

projektu se naučí vyhledávat informace, psát biografii, recenzi, pracovat 

s texty písní a psát své vlastní. Získají informace o tradiční hudební a taneční 

kultuře anglicky mluvících zemí. Budou sledovat a vyjadřovat své názory na 

kultovní filmy s hudební a taneční tématikou. To vše bude doplněné 

tancem, zpěvem a závěrečnou soutěží o nejlépe zvládnutou choreografii.  

Výstupem každého účastníka bude výtvarně zpracovaný plakát. 

Požadavky: úroveň anglického jazyka min. A2+ (pre-intermediate) a ochota 

se zapojovat do všech částí projektu včetně tanečních performancí. Nutné 

počítat s menší přípravou předem (sběr informací). Psací potřeby, černý fix. 

 

 

 

 

Název: 14. VÝTVARNÝ PROJEKT – GRAFIKA 

Místo konání: Učebna VV, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, muzeum /jednodenní 

výjezd, výstava případně animace, dle aktuální nabídky/ 

Garant: Mgr. Věra Karger 

Počet studentů: 6 – 15  

Cena: 200,- Kč /cesta/vstupné/případně extra nakoupený materiál/ 

Anotace: Žáci budou seznámeni s principem a druhy grafické práce (princip obtisku a 

reprodukce) a také s předními českými a světovými grafiky.  Prakticky si 

vyzkouší jednu klasickou grafickou techniku a několik alternativních.  

Vytvořené práce budou vystaveny v prostorách školy.  



 

 

 

 

 

Název: 15. LIDÉ ČTĚTE 

Místo konání: Učebna latiny AG 

Garant: Jitka Korkischová 

Počet studentů: 16 

Cena: 200,- Kč na knihu 

Anotace: V rámci červnového týdne si studenti vyberou a přečtou jednu anglicky 

psanou knihu ve zjednodušené verzi. Poté ji analyzují, vypracují prezentaci a 

na závěr představí knihu a autora ostatním. Výstupem je tato prezentace, 

kterou studenti mohou využít u maturity. Čtení zdar! 

 

 

 

 

Název: 16. POZNEJ SEBE V CIZÍ ZEMI 

Místo konání: Slovensko (Itálie, Slovinsko, Chorvatsko – z bezpečnostních důvodů změna) 

Garant: vych. Němčáková 

Další spolupráce: vych. Suchomel, vych. Souček 

Počet studentů: Max. 15–17 studentů od 1. – 4. ročníku 

Cena: 1.450,- Kč 

Anotace: Každý sám za sebe, v kolektivu… 
Výzva, motivace, zážitky, hranice, sebepoznání… 



Název: 17. ZTRACENÝ SVĚT 

Místo konání: Černá Hora, Budapešť, Bělehrad, Stari Bar 

Garant: Vít Zahradníček 

Další spolupráce: Spolupracovníci z Kolpingovy rodiny Brno I. S bohatými zkušenostmi 

s vedením akcí v horách; Mgr. Ludmila Váňová 

Počet studentů: 25 

Cena: 5.500,- Kč 

Anotace: Cca 6denní putování „natěžko“ po pasteveckých horách Sinjajevina v Černé 
Hoře zakončené jedním dnem u moře. Během dalších tří dnů cesty též 
prohlídka historických částí Budapešti, Bělehradu Stari Bar. Spaní ve stanech 
a ve vlaku, vaření na ohni a vařičích. Studenti si připraví referáty o jevech, se 
kterými se setkají, výklad o nich si připraví i doprovod. 

 

 

 

 

 

 

Název: 18. MOSKVA 

Místo konání: Moskva 

Garant: Elena Volková 

Počet studentů: 10 

Cena: 16.950,- Kč /cena zahrnuje letenky, místní dopravu, 6x nocleh se snídaní, 

cestovní pojištění, ubytování ve čtyřlůžkových pokojích/ 

Anotace: Prohlídka Moskvy zahrnuje: Rudé náměstí, Kreml, Chrám Vasila Blaženého, 
Mauzoleum V.I.Lenina, GUM, Balšoj teatr, letní sídlo cara v Kolomenském 
Treťjakovská galerie, pěší zóna Arbat, vyhlídková plavba lodí, Novoděvičí 
klášter, univerzita MGU atd. Odlet naplánován z Prahy, případně z Vídně. 
Každý musí mít platný pas, platnost aspoň 6 měsíců od data opuštění Ruska. 
Vízum zajišťuje CK. 

Název: 19. EXPEDICE DOLOMITY 

Místo konání: Itálie – Dolomity, St. Martin in Gsies 

Garant: Mgr. Jiří Pliska 

Další spolupráce: Mgr. Iva Bekárková, Mgr. Štěpán Bekárek 



 

 

 

Název: 20. BENELUX 

Místo konání: Luxembourg, Belgie, Nizozemsko 

Garant: Ing. Valerie Procházková 

Další spolupráce: Mgr. Eva Otáhalová, Mgr. Eva Zavadilová 

Počet studentů: 40-46 

Cena: 6.600,- Kč /v ceně doprava, 3x ubytování se snídaní v hotelu, služby 

průvodce, brožura pro každého účastníka, cestovní pojištění/ Cena 

nezahrnuje vstupy do navštívených objektů 20-25 € pro studenty do 18 let 

Anotace: 1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách 
2. den: Prohlídka Luxembourgu – hlavního města velkovévodství 
Luxembourg. Přejezd do centra hlavního města Belgie – Bruselu 
3. den: město Bruggy, které je považováno za jedno z nejhezčích v Evropě. 
Prohlídka historického města Gent 
4. den: zastávka ve skanzenu Zaanse Schans. Prohlídka Amsterdamu. 
Projížďka lodí po gratech. 
6. den: návrat do ČR v dopoledních hodinách 

 

 

 

Název: 21. Po stopách sv. Františka do ASSISI a ŘÍMA 
Ve Svatém roce Milosrdenství zveme na pouť po stopách sv. Františka. 
Jedná se o pěší pouť z městečka Sansepolcro do Assisi 
(cca 140 km v šesti dnech), a to stezkami, kudy chodil svatý František. 

Místo konání: Itálie 

Termín: 17. – 26. 6. 2016 

Počet studentů: do 45 

Cena: 5.500,- Kč /doprava+ubytování+plná penze+pojištění/ 

Anotace: Vysokohorská turistika a zajištěné cesty – via feraty ve východní části 
italských Dolomit, pobyt v St. Martinu /1300m.n.m./, pohyb ve 
vysokohorském prostředí. Poznáme typické dolomitské prvky, jako stolový 
povrch masivů, srázné stěny, věžovité vrcholy, rozeklané skalní hřebeny, 
bizarní tvary některých štítů. A některé vrcholy jako Col Rossa, Tofana, Piz 
Boe, Monte Piano, Seekofel, Sorapis, Tre Cime, Luagazuoi Picollo. 
Naplňujeme vybrané poznávací a vzdělávací cíle: práce s mapou, orientace 
v terénu, identifikace vlastních možností a potenciálů, historie Velké války, 
autentická místa bojů, osvojení si technik lezení ve feratě. 



Garant: O. Martin Sekanina 

Další spolupráce: Pavel Motyčka, Jana Dvořáková, Anna Berková 

Počet studentů: 40-46 

Cena: 4 000 Kč + vlastní strava 
(2 200 Kč – cesta, 1 800 Kč – ubytování)  
zálohu 1 000 Kč je třeba zaplatit do 11. 12. 2015 

Cíl projektu: - vytvoření a upevnění společenství prostřednictvím pěšího putování, 
společné modlitby a duchovního programu 
- seznámení se se spiritualitou svatého Františka 
- získání plnomocných odpustků v rámci Svatého roku Milosrdenství 
- prohloubení duchovního života účastníků 
 

Anotace: Podrobnější popis poutě: 
17.6. - cesta autobusem 
(La Verna - v září 1224, na hoře La Verně, kde trávil týdny v samotě, a v jeho 
životě došlo k mimořádné události. Byl poznamenán stigmaty umučení Krista, 
kterého v tajemném vidění uviděl ukřižovaného a obklopeného slávou. 
 
18.6. - San Sepolcro -˃  Citerna  (13 km) 
(Citerna – kostel a muzeum věnované sv. Františkovi) 
 
19.6. - Citerna  -˃  Città di Castello  (20,5 km) 
(Città di Castello – František zde pobýval krátce po obdržení stigmat)  
 
20.6. - Città di Castello -˃ Pietralunga  (31 km) 
(Pietralunga – často zde přebýval během svých cest z Assisi do La Verny) 
21.6. - Pietralunga -˃ Gubbio   (26,2km) 
(Gubbio – klášter sv. Františka; místo, kde František zkrotil zlého vlka) 
 
22.6. - Gubbio  -˃ Valfabbrica   (35,4 km) 
(Chiesa di Caprignone – Generální kapitula zde r. 1223 schvaluje novou řeholi 
Františkova řádu) 
 
23.6. - Valfabbrica -˃ Assisi    (14,5 km) 
(Assisi – bazilika sv. Františka, zde jsou sv. František i sv. Klára pohřbeni, 
chrám Santa Maria degli Angeli – uvnitř kostela je stará kaple Porciunkule, 
kde svatý František založil františkánské hnutí a kde také zemřel.) 
 
24.6. - Z Assisi se přemístíme do Říma, kde strávíme jeden den a noc, 
navštívíme Vatikán, centrum Říma, při té příležitosti projdeme svatými 
branami, které jsou právě během Svatého roku Milosrdenství otevřeny 
(bazilika sv. Petra, Santa Maria Maggiore, Laterán…). 
 
25.6. - Řím, odjezd autobusem domů 

 


