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RÁDCOVÉ
Radim Dufek MuMB Špilberk (vojenská historie)
Eva Picmausová MuMB Špilberk (symboly, keramika)
Miloš Strnad MuMB Špilberk (fotogram, dokumentace)
Dana Švestková výtvarnice (šperky z drátu)
Aleš Navrátil archeolog
Štěpán Foretník kostel sv. Jakuba
Jiří Novák kostel sv. Jakuba
Ondřej Múčka varhaník, kostel sv. Jakuba
Bratr Bohdan Heczko konvent minoritů v Brně
Bratr Robert Mayer konvent minoritů v Brně
Vilém Kalod SŠ umění a designu (ateliér malby)
Michal Žižka SŠ umění a designu (ateliér graf. designu)
Jiří Závodník SŠ umění a designu (ateliér grafiky)
Tomáš Vrána ZUŠ J.Kvapila (ateliér Na studánce)
Aleš Svoboda podzemí pod Zelným trhem
Petra Štolcová průvodkyně TIC (prohlídka podzemí)
Petr Špunar správce Židovského hřbitova

7.A 7.B
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SVĚTLO NA ŠPILBERKU

3

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU
ZAŽÍT kulturně historické dědictví jako kolektiv, sdílet
společnou zkušenost.
NAVŠTÍVIT lokality, které nejsou běžně přístupné,
podívat se na střechu Lorety, vystoupat ke zvonu Marie
a smět jej rozeznít, sestoupit do podzemního labyrintu
pod Zelným trhem, zahrát na historické varhany nebo
malovat v tradičním výtvarném ateliéru.
SETKAT SE s lidmi, kteří pečují o kulturně historické
dědictví města, odborníky jako archeolog, šermíř,
fotograf, znalec podzemí, keramička, duchovní,
průvodce.
POZNAT a spřátelit se s historií, památkami a svým
městem i poznat a spřátelit se více mezi sebou.

„Když teď chodím s někým po Brně, tak se vždycky
vychloubám, že jsem tam byl, nebo že to znám. Fajn
pocit po půl roce znát Brno o tolik víc než předtím. Dalo
mi to strašně moc. A jsem rád i za ty chvíle, kdy mi byla
zima, a chtěl jsem být ve škole.“
- Honza Ostřížek, 7.B
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BRNO 
BRNO 
Úvodní motivace k projektu. Spolupráce se studenty
PdF MU. Paměť místa, skupinové hry.
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Blog k projektu pro
snazší orientaci v
harmonogramu akcí
a publikování
fotografií a ZV

http://brnocestazapoznanim.webnode.cz

Dioráma
obléhání Brna Švédy v roce 1645
Hrad a pevnost Špilberk
vojenská historie: prohlídka bastionu a
kasemat, hra hledání předmětů, pracovní list
Světlo na Špilberku
fotografická dílna: fotogram, práce s
historickými předměty, tvůrčí dílny v zrcadlové
síni, práce s barevným světlem a odrazy
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Staré Brno – kostel a klášter, Eliška Rejčka,
G. J. Mendel
historie, hra na ticho, hra život v klášteře, scénky
z kláštera, pracovní list
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Řemesla
keramický talisman poutníka časem
drátovaný šperk
Cesta za múzou
návštěva tradičních uměleckých ateliérů
Střední škola umění a designu
Ateliér na Studánce (ZUŠ J. Kvapila )
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„Myslím, že se teď na kostel sv. Jakuba dívám jinak, protože vím i něco
o jeho historii.“
- Lucka Kohoutková, 7.A

Kostel sv. Jakuba
historie kostela, unikátní točité schodiště, zvon,
varhany, pracovní sešit
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„U sv. Jakuba mě nejvíc nadchlo točité schodiště nahoru a
dolů - schody se nepotkají, já osobně mám z výšek trošku
strach, ale jinak to bylo super. Byl jsem překvapený, že se
do věže může jen na Noci kostelů!
Historický pracovní sešit: Tak ten mě bavil hodně, ale jednu
otázku jsem zapomněl vyplnit, takže jsme se museli vrátit
zpět do kostela. Co jsem se dozvěděl nového bylo, že kostel
jednou shořel až do základů! Celý program byl bezvadný,
tím nemyslím že byl bez vady, ale že byl SUPER. Těším se
do podzemí. Já mám rád lezení do podzemí, mně to vůbec
nevadí.
Dívám se na kostel sv. Jakuba: je obrovský a mocný a
myslím že nikdy nespadne (teda doufám).“
- Jonatán Melich, 7.A

Toto místo je temné a tak jakoby smutné. I když je tam nové osvětlení a
zařízení, pořád je z tohoto místa cítit staroba a tajemnost a jde z něj trochu
strach. Ale přesto je zajímavé…
- Darek Neužil, 7.B

Labyrint pod Zelným trhem
exkurze v brněnském podzemí
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Brněnské pověsti
ve třídě v hodinách výtvarné výchovy a
občanské nauky a v terénu, pracovní listy,
zapojení 5. a 6. ročníků
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Minoritský komplex
(výběrová exkurze)
Loreta a Svaté schody, setkání s duchovním,
pracovní sešit Cesta za Pannou Marií
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„Dostal jsem se do kostela, ve kterém jsem nikdy
nebyl, šel jsem po schodech do nebe.
Kostel minoritů je hezký a krásně vymalovaný na
stropě.
Bylo to dobře zorganizované, byl s námi mnich a
říkal zajímavé věci o minoritech a o kostele, klidně
bych tam šel ještě jednou!!!“
- Milan Císař, 7.B
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„Kostel byl hezký, prostorný a chladný. Zdi byly popraskané,
ale to se k minoritům hodí, protože to byl řád zasvěcený
chudobě. Loreta byla temná ale celkem to ušlo, ale kámen
úrazu byl, když jsme šli na střechu, tak ty schody byly moc
úzké (jako pro gnómy), že jsem si málem zničil bundu.
Střecha byla v naprosto dezolátním stavu.
Svaté schody byly hezké a nahoře se mi líbily ostatky
Justiniána. Moc se mi to líbilo.
Bratr Bohdan se mi líbil, protože se s ním dobře mluvilo a
diskutovalo. Všem vyšel vstříc, jak ve focení, tak v
objasňování různých znaků a symbolů. Bylo vidět, že je
velice oddán Bohu.“
- Tom Pečinka, 7.B

„Provázel nás Bratr Bohdan. Byl velmi milý a na naše
otázky vždy odpověděl. Velmi mě překvapil myslela jsem,
že kněz je takový více zamyšlený ale bratr Bohdan byl
veselý a bylo příjemné, jak nás tam provázel. Odnesla
jsem si toho hodně, i když na tyhle věci nejsem, ale velice
mě to zaujalo! Měli jsme plnit různé úkoly a jeden z úkolů
nás zavedl až na vršek Lorety. Chodba nahoru Lorety byla
hrozně uzoučká! Asi 40 – 50 cm široká. Je tam nádherný
strop - krásná malba…! Byli jsme i uvnitř Lorety. Pak jsme
mohli zkusit jít po svatých schodech po kolenou. A
zajímavé bylo, že na každém schodu je uložen kousek
kosti Svatých.“
- Nikola Špačková, 7. B
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Židovský hřbitov
(výběrová exkurze)
Židovské zvyky a tradice, hřbitov a náhrobky,
kresba vybraného náhrobku
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Z práce ve třídě
Beseda s archeologem
Keramické objekty s archeoložkou
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Vernisáž výstavy v Křížové chodbě Nové radnice
26. 2. – 4. 3. 2011
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MF Dnes
26.2.2011
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Magistrát města Brna :: příspěvek na publikaci 15 000

Zhodnocení
naplnění cílů
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Když nám paní učitelka řekla, že budeme dělat tento projekt, nikdo jsme si
nemysleli, že to bude takové, jaké to bylo. Nemysleli jsme, že by to mohlo
skončit výstavou a knížkou…
Uvědomil jsem si, že umíme (Češi) stavět zajímavé stavby. Pozitivní na
projektu bylo, že jsme poznali něco, co bychom veřejně poznat nemohli a
nedostali bychom se tam. Negativní bylo, že jsme museli chodit.
Historie není moje silná stránka.. ale toto si asi budu pamatovat.
Kdybych se zamyslel nad Brnem před půl rokem, napadl by mě leda tak
erb Brna nebo náměstí Svobody. Ale teď mě napadnou kostel sv. Jakuba,
Špilberk, kostel u Minoritů, brněnské podzemí a další věci, které jsme
podnikli ve výpravách za Brnem... Rád bych si to někdy zopakoval.
Město Brno mýma očima… není pouze město. Je to spousta věcí, mezi
nimiž vyniká historie, i když spousta budov či věcí zde již nestojí - například
z bran se zachovala pouze Měnínská - ostatní nádherné památky tu
přetrvávají. Je to volba nás, lidí, co zde ponecháme a co zbouráme jen
kvůli třeba novému nákupnímu centru.

Do budoucna
o výstavu a projekt projevila zájem Knihovna Jiřího Mahena
(partnerské město Poznaň, programy pro seniory)
Mgr. Lukáš Bajer: propojení Mediální výchovy a Anglického
jazyka (dvoujazyčný CD průvodce Brnem příští školní rok)
ukázkový program na mezinárodním daltonském setkání ve
škole, jaro 2011
nepovinný volitelný předmět Kulturně historické dědictví Brna
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