Letní Tvořivá škola VELEHRAD
6. 7. – 9. 7. 2020
Milé paní učitelky, milí páni učitelé,
těší nás, že jste využili příležitosti a přihlásili se na Letní školu ve Velehradě. Připravili jsme
pro vás 4 dny plné nejen činností, ale také odpočinku a relaxace.
Organizace a místo letní školy
Prezence a ubytování proběhne od 13:00 do 14:30 hodin v internátu Biskupského
gymnázia (areál kláštera sv. Cyrila a Metoděje). Máte-li objednanou variantu bez
ubytování, nebo pokud prezenci nestihnete, dostavte se rovnou na výuku.
Výuku zahájíme v 15:00 na ZŠ Salašská 300. Většina kurzů proběhne v přízemí, výtvarný
kurz v podkroví v kreslírně, kurz M 6-7 v 1. poschodí.
Výuka bude následující dny probíhat od 8:00 do 17:30 hodin. Během jednotlivých
bloků budou zařazeny kratší přestávky a delší obědová pauza.
Podrobný harmonogram letní školy naleznete níže. Kvůli nedostatečné kapacitě
jídelny jsme vytvořili 2 skupiny dle kurzů. Časy výdeje stravy, potažmo výuky se ve
skupinách o 30 min. liší. Řiďte se tedy, prosím, harmonogramem určeným pro Vaši
skupinu.
Večerní program je dobrovolný. Cena degustace v rodinném vinném sklípku 150,-.
Možnost nákupu lahvovaného vína.
Letní škola bude ukončena 9. 7. 2020 obědem.
Pro ubytované:
Ubytovací zařízení eviduje krom údajů, které od vás máme z přihlášek, také Vaše
číslo OP a adresu trvalého pobytu (máme jen adresy samoplátců).
Ubytované proto žádáme, zda by nám tyto údaje doslali. Zrychlí se tak proces
ubytování a zkrátí čas, který strávíte ve frontě.
Zašlete, prosím, jako odpověď na tento e-mail. Za spolupráci děkujeme.

S sebou si vezměte:
1) Na všechny didaktické kurzy: blok/sešit na poznámky a psací potřeby, pastelky,
nůžky, lepidlo
2) + navíc na kurz:
• M + ČJ přípravná cvičení – navíc není třeba nic
• M 6-7 – rýsovací potřeby, případně vytištěné prac. listy, které zasíláme v příloze
• ČJ 1 – navíc není třeba nic
• VV – seznam pomůcek byl zveřejněn u kurzu, vezměte si je, prosím.
3) Dále doporučujeme všem:
- přezůvky, sportovní obuv, plavky, fotoaparát, podsedák na židličku.
- během školení bude k dispozici káva a čaj - prosíme, vezměte si hrneček a lžičku.

Spojení do Velehradu: Vlak jede do Starého Města u Uherského Hradiště, odtud
navazuje autobusová linka. K Biskupskému gymnáziu je to od zastávky „rozcestí
Modrá“ cca 15 min. chůze. Většina spojů staví i přímo na náměstí, což je ještě blíže.
(viz Mapa). Pozor, někdy jede spoj na zastávku rozcestí, pak pokračuje do obce
Modrá a z ní jede zase do Velehradu – na náměstí.
Jedete-li autem, parkovací plochy najdete u obchodu v centru (placené), přímo u
školy (bezplatné), nebo můžete zaparkovat naproti poutnímu domu Stojanov či
v jakékoli boční ulici u krajnice.

V případě potřeby volejte naši asistentku – 774 191 813.

Přejeme Vám klidný konec školního roku a krásné prázdniny.
Těší se na Vás tým pracovníků Tvořivé školy.
PS:
Na letní škole máte jedinečnou příležitost prohlédnout a zakoupit si materiály z našeho
e-shopu se slevou 10%. Na místě je k dispozici omezené množství zboží. Vytvoříte-li si
předem objednávku na našem e-shopu, na LŠ Vám ji můžeme přivézt. Tím si
dostupnost zboží zaručíte, sleva Vám bude odečtena.
Pro více informací nás kontaktujte.

Harmonogram A
(M + ČJ příp. cv., ČJ 1)
6. 7. 2020
13:00 – 14:30 prezence, ubytování
15:00 – 18:00 zahájení výuky
18:00 – 18:30 večeře

7. 7. 2020
7:30 – 8:00 snídaně
8:00 – 11:30 dopolední semináře
11:30 – 12:00 oběd
13:30 – 17:00 odpolední semináře
17:00 – 17:30 večeře
Večerní program: 18:30 Živá voda

8. 7. 2020
8:00 – 8:30 snídaně
8:30 – 12:00 dopolední semináře
12:00 – 12:30 oběd
14:00 – 17:30 odpolední semináře
17:30 večeře
Večerní program: 19:00 vinný sklípek

9. 7. 2020
8:30 – 9:00 snídaně
9:00 – 12:30 dopolední semináře a ukončení letní školy
12:30 – oběd

Harmonogram B
(VV, M 6-7)
6. 7. 2020
13:00 – 14:30 prezence, ubytování
15:00 – 17:30 zahájení výuky
17:30 – 18:00 večeře

7. 7. 2020
8:00 – 8:30 snídaně
8:30 – 12:00 dopolední semináře
12:00 – 12:30 oběd
14:00 – 17:30 odpolední semináře
17:30 večeře
Večerní program: 19:00 vinný sklípek

8. 7. 2020
7:30 – 8:00 snídaně
8:00 – 11:30 dopolední semináře
11:30 – 12:00 oběd
13:30 – 17:00 odpolední semináře
17:00 – 17:30 večeře
Večerní program: 18:30 Archeo skanzen

9. 7. 2020
8:00 – 8:30 snídaně
8:30 – 12:00 dopolední semináře a ukončení letní školy
12:00 – oběd

Mapa

Velehrad
Velehrad se nachází mezi výběžky Chřibů 7 km od Uherského Hradiště. Je významným duchovním centrem, místem
častých církevních poutí, shromáždění a cyrilometodějských oslav.
Obec Velehrad je už od středověku spojována s metropolí arcibiskupa Metoděje a politicko – správním centrem
Velkomoravské říše v devátém století. Na základě archeologických nálezů lze soudit, že velkomoravský Veligrad byl
lokalizován v dnešním Starém Městě. V katastru obce jsou archeologickými nálezy doložena osídlení z období
neolitu – lid malované keramiky, mohylové kultury střední doby bronzové a lidu popelnicových polí z mladší doby
bronzové.
Počátky současného Velehradu sahají na začátek 13. století, kdy zde vznikl první cisterciácký klášter na Moravě.
Založil jej moravský markrabě Vladislav Jindřich v blízkosti vesnice Veligradu (dnes Staré Město). Mniši osídlili
Velehrad v listopadu 1205. Jako provizorium jim z počátku sloužil kostelík sv. Jana. Zahájení výstavby kláštera lze
datovat do druhého desetiletí 13. století. Rozsáhlý komplex kláštera, vybudovaný v pozdním románském slohu s
vlivem rané gotiky byl dokončen ve 40. letech 13. století, kdy byla zahájena rozsáhlá barokní přestavba, dokončená
až ve 2. polovině 18. století.
Areál někdejšího kláštera s jedním z největších kostelů u nás patří k významným kulturním památkám, dokládajícím
vývoj architektury a výtvarného umění od pozdní doby románské až do současnosti. Cisterciácký klášter byl zrušen v
roce 1784. V roce 1890 došlo k obnovení kláštera řádem Tovaryšstva Ježíšova. Jezuité zde působili do roku 1950,
znovu se vrátili počátkem 90. let minulého století.
Dějiny obce jsou nerozlučně spjaty s klášterem. Jeho zrušení mělo řadu hospodářských, sociálních i kulturních
důsledků pro poddané panství. Část obyvatel pracovala nadále na velkostatku, v panském mlýně, pivovaře a
cihelně. Pivovar byl v provozu do roku 1910, cihelna pracovala po celou dobu první republiky, zrušena byla v roce
1948, pila v roce 1937. Dělníci z nedostatku pracovních příležitostí hledali práci mimo obec, odcházeli za prací do
Uherského Hradiště.

Památky ve Velehradě
Komplex kláštera s bazilikou Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje
Nejvýznamnější památka obce (podrobněji viz. Historie). V roce 1927 byl kostel
jmenován papežem Piem XI. titulární Bazilikou Menší. Kromě významných děl již
vzpomenutých tvůrců patří k uměleckým skvostům varhany z poloviny 18. století,
rekonstruované a doplněné v roce 1964 (5521 píšťal, 3 manuály a cca 90 hracích rejstříků
se 4 volnými kombinacemi). V lodi kostela se nacházejí barokní chórové lavice, dílo
mimořádné umělecké kvality, pocházející z přelomu 17. a 18. století. Hlavní oltář z kararského mramoru daroval
kostelu v roce 1864 olomoucký arcibiskup kardinál Bedřich Fürstenberk. V Královské kapli byl v roce 1923 pochován
olomoucký arcibiskup A. C. Stojan, jeho hrobku navrhl Klaudius Madelmayer, bronzovou plastiku vytvořil sochař
Julius Pelikán. Interiér baziliky je vyzdoben četnými hodnotnými obrazy, korouhvemi, věnovanými krajany z USA,
Slováky a Poláky. V křížení lodi kostela byl v roce 1985 vybudován nový obětní stůl, který je dílem ing. arch.
Tomáše Černouška a akad. sochaře Otmara Olivy.
Kaple sv. Cyrila a Metoděje (lidově zvaná Cyrilka) dříve farní kostel Večeře Páně
pochází z 1. poloviny 13. století. V 18. století byla přestavěna architektem Josefem
Lippertem v novogotickém slohu, její současná podoba pochází z let 1859 - 1863.
Počátkem 20. století byl interiér kaple upraven pro bohoslužby východního obřadu.
Sochy sv. Bernarda a sv.
původně na barokním kamenném
Tupesy. Byly vytvořené v roce 1767
dnes stojí u západní brány kláštera.

Luitgardy stávaly
mostě směrem na
Ondřejem Schweiglem,

U mostu se nachází polygonální kaple
století. Oltářní obraz světce je dílem

sv. Jana z počátku 18.
Ignáce Raaba.

stojí sousoší sv. Rozalie se sloupem P. Marie,

Proti západní bráně
pocházející z roku

1767, který nechali vystavět velehradští obyvatelé jako poděkování Panně Marii za
odvrácení morových ran.

K dalším významným plastikám patří socha sv. Vendelína z roku 1765, stojící v nároží
ohradní zdi a barokní sloup se sochou Krista Trpitele z roku 1703, stojící u křižovatky na
Modrou. V nádvoří a v zahradách kláštera stojí několik barokních kašen z poloviny 18.
století.
Sloup s Immaculatou a dvěma anděli pochází z roku 1676 a je dílem Michala Zürna.
Čtyři sochy světců neznámého autora byly doplněny roku 1715.
Sloup se sv. Janem Nepomuckým u silnice do Buchlovic pochází z druhé poloviny 18.
století.

Zajímavosti v okolí
Modrá - dřevěná trámová rozhledna
Dřevěná rozhledna u Modré vznikla díky místním skautům v roce 1999. Kromě svahů nejbližších Chřibů je možné
vidět pásmo Bílých Karpat, Vizovických vrchů, za dobré viditelnosti i vzdálenější vrcholky Hostýnských vrchů či
hradbu Pálavy.
Archeoskanzen Modrá - Velkomoravské sídliště středního Pomoraví
Je významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin. Skanzen žije
každodenním životem, naučnými představeními, programy, pokusnými tavbami kovů, výrobou keramiky,
zemědělskou výrobou i neustále prováděným archeologickým výzkumem. Přijeďte a poznejte naši dávnou minulost.
http://www.archeoskanzen.cz/
Živá voda Modrá
Botanická a sladkovodní expozice. Ve dvou podzemních patrech nahlédnete do světa pod vodní hladinou. Možnost
koupání.
http://www.zivavodamodra.cz Otevírací doba: 9.00-17.00, vstupné: 90,Modřansko - naučná stezka
Nenáročná naučná stezka vedoucí z Modré ke Královu stolu seznamuje na 4 informačních tabulích s obory historie,
archeologie a kultury.
Na Díle - pozůstatky kostela
Archeologická památka - Zbytky menšího kostelíka s obdélnou lodí a pravoúhlým presbytářem z dob Velké Moravy
(9. st.), založeného pod vlivem některého z misijních proudů přicházejících ze západoevropských oblastí.
Koupaliště Jalubí (sousední obec) Venkovní koupání
Otevírací doba: pondělí - pátek: 12 - 19 hodin, Vstupné: dospělí: 40 Kč/den
Koupání Uherské Hradiště
Aquacentrum Synot
Nad hřištěm 1891, 68603, Staré Město
Venkovní koupání, krytý bazén
Tel.: +420 572 541 745-8 / Mobil: +420 739 604 119
http://www.synothotels.com/aquacentrum/
Otevírací doba: Po - Pá: 14.00 - 22.00; So: 10.00 - 22.00, Ne: 10.00 – 20.00
Aquapark
Sportovní 1214
Tel.: 572 503 054; http://www.aquapark-uh.cz/
Otevírací doba: dle zón, poslední vstup do areálu pro jednorázové vstupné je možný ve 20:15 hod., cena od 110,-.
Bonsaimuseum Isabelia
Staré Město U Uherského Hradiště, U Sklépka (mapa)
Prodejce a pěstitel bonsají, možnost prohlídky musea bonsají
Tel:(+420) 572 542 931, Email: info@bonsaimuseum.cz
Otevírací doba: Po-Pá:
9:00 - 16:00 h

