
 

Rozmístění jednotlivých stanovišť: 

Církevní základní škola  

NÁZEV stanoviště UMÍSTĚNÍ stanovišť ČAS 

REKLAMA JAKO PROSTŘEDEK K EVANGELIZACI 

max. 10 – 15 dětí v jedné skupině 

Základní církevní škola 

1. patro budovy 

10:30 – 11:15 
11:25 – 12:10 
12:20 – 13:05 

HRAJEME SI SE SESTRAMI 

max. 20 - 30 dětí v jedné skupině 

Základní církevní škola 

Přízemí budovy 

Školní jídelna 

10:30 – 11:00 
11:10 – 11:40 
11:50 – 12:20 
12:30 – 13:00 

I PŘI SPORTOVÁNÍ MŮŽEME BÝT MISIONÁŘI 
Základní církevní škola 

Školní hřiště (tělocvična) 

Průběžné 
stanoviště  

 

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie  

NÁZEV stanoviště UMÍSTĚNÍ stanovišť ČAS 

HLÁSÁNÍ Z VĚŽÍ ANEB JE NÁS VIDĚT I BEZE SLOV 
Věž kostela Nanebevzetí 

Panny Marie 
Průběžné 
stanoviště 

PO STOPÁCH… ANEB VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI 
Loď kostela Nanebevzetí  

Panny Marie 
Průběžné 
stanoviště 

Mše svatá 
Kostel Nanebevzetí  

Panny Marie 
9:15 – 10:15 



Nové Adalbertinum  

NÁZEV stanoviště UMÍSTĚNÍ stanovišť ČAS 

POJĎME SI POMÁHAT 

max. 20 - 30 dětí v jedné skupině 

Nové Adalbertinum 

Katakomby 

(suterén) 

10:30 – 11:00  

11:10 – 11:40 

11:50 – 12:20 

12:30 – 13:00 

IMPROVIZACE? MŮŽE TO BÝT SUPER ZÁBAVA  

max. 15 – 20 dětí v jedné skupině 

Nové Adalbertinum 

Sál 113. – 114. 

1. patro budovy 

10:30 – 11:15 

11:25 – 12:10 

12:20 – 13:05 

ODVAHA BÝT KŘESŤANEM 

max. 5 – 7 dětí v jedné skupině 

Nové Adalbertinum 

Studio rádia Proglas 

(Přízemí budovy) 

10:30 – 11:00 

11:10 – 11:40 

11:50 – 12:20 

12:30 – 13:00 

CESTUJEME DO INDIE (ADOPCE NA DÁLKU) Nové Adalbertinum 

2. patro budovy 

Chodba  

Průběžné 

stanoviště 
JAK JE TO JINDE ANEB NA VLASTNÍ KŮŽI (VÝTVARNÁ DÍLNA) 

CESTA KOLEM SVĚTA ZA JEDNO DOPOLEDNE  

STANOVIŠTĚ PRO TY NEJMENŠÍ, PRO ŠKOLKOVÉ DĚTI  

A JEJICH RODIČE NEBO DOPROVOD 

Nové Adalbertinum 

Balbínka 

Přízemí budovy 

Průběžné 

stanoviště 

REGISTRACE  

Nové Adalbertinum 

Chodba  

Přízemí budovy 

8:00 – 9:00 

10:15 – 10:30 

OBČERSTVENÍ Z VLASTNÍCH ZÁSOB , 

PITÍ BUDE K DISPOZICI 

Nové Adalbertinum 

Farní místnost  

Přízemí budovy 

Průběžné 

stanoviště 

 
Program: 

8:00 – 9:00 REGISTRACE – Nové Adalbertinum, chodba, přízemí budovy 

9:00 – 9:15 ZAHÁJENÍ -  kostel Panny Marie  

9:15 – 10:15 MŠE SVATÁ – kostel Panny Marie  

10:15 – 10:30 REGISTRACE – Nové Adalbertinum, chodba, přízemí budovy 

10:30 – 13:30 PROGRAM na jednotlivých stanovištích, viz tabulka   

13:00 – 13:30 OBĚD - z vlastních zásob, pití bude k dispozici - Nové Adalbertinum,  

Farní místnost, přízemí budovy 

13:30 – 14:00 ZÁVĚR – kostel Panny Marie 

 

 

 



Popis jednotlivých stanovišť: 

Stanoviště časově omezená – je třeba se na ně dopředu nahlásit 

NÁZEV 

stanoviště 
UMÍSTĚNÍ 
stanovišť 

ČAS CHARAKTERISTIKA PROGRAMU 

POJĎME  

SI POMÁHAT 

max. 20 - 30 dětí  

v jedné skupině 

Nové 
Adalbertinum 

Katakomby 

(suterén) 

10:30 – 11:00  
11:10 – 11:40 
11:50 – 12:20 
12:30 – 13:00 

Společně budeme „cestovat“ do misijních zemí: Mexika, Tanzanie, 
Bangladéše, Filipín a dalších zajímavých míst. Čeká na vás Misijní 
jarmark, můžete si vybrat některé misijní materiály, budete si 
moct zazpívat. Dozvíte se, jak s námi můžete pomáhat potřebným 
v misijních zemích. Těšíme se na společné objevování. 

IMPROVIZACE?  

MŮŽE TO BÝT  

SUPER ZÁBAVA  

 

max. 15 – 20 dětí  

v jedné skupině 

Nové 
Adalbertinum 

Sál 113. – 114. 

1. patro budovy 

10:30 – 11:15 
11:25 – 12:10 
12:20 – 13:05 

Jistě to znáte, čeká vás dlouhá cesta, důležitý rozhovor nebo jen 
setkání s někým cizím. Pečlivě si v duchu připravíte, co a jak 
řeknete, uděláte, jak vše bude probíhat... Pak přijde den D a 
všechno se odehrává jinak, než jak jste si představovali a 
naplánovali. V tento okamžik přichází vaše jedinečná improvizace. 
Tedy schopnost reagovat rychle, pohotově a hlavně v klidu. 
Improvizace je schopnost, kterou ne každý ovládá a ne každý se v 
ní cítí dobře. Ale dá se naučit a vytrénovat. A vy si ji můžete 
vyzkoušet na vlastní kůži, ale v bezpečném prostředí divadelního 
jeviště. Na něm se totiž může vše vrátit a vyzkoušet znovu a 
hlavně, vše je jen „jako“. Pojďte si tedy zkusit přehrát krátké 
situace ze života, které vás mohou potkat. Pojďte si zkusit mluvit 
s lidmi o své víře v různých prostředích či situacích a vyzkoušet si 
„nanečisto“ to, co můžete zažít „naživo“. Budete pak lépe 
připraveni a téměř nic vás nezaskočí. A ještě si u toho užijete 
spoustu legrace. Protože herecká improvizace je ve skutečnosti 
velká hra a zábava. 

ODVAHA BÝT 

KŘESŤANEM 

 

max. 5 – 7 dětí  

v jedné skupině 

Nové 
Adalbertinum 

Studio rádia 
Proglas 

(Přízemí 
budovy) 

10:30 – 11:00 
11:10 – 11:40 
11:50 – 12:20 
12:30 – 13:00 

Chcete se stát na chvíli reportéry? Není problém. Prohlídnete si 
studio rádia Proglas a pak budete mít možnost nahrát si vlastní 
vstup, který bude odvysílán v pořadu Barvínek. Ten si naladíte 
každé úterý v 16:00 hodin a jeho opakování pak v sobotu krátce 
po jedenácté hodině dopoledne. POZOR! Na toto stanoviště je 
třeba se připravit dopředu. Připravte si asi tak minutový příspěvek 
na téma: "Odvaha být křesťanem". V dnešní době, naší 
společnosti a kultuře nám sice nehrozí smrt nebo pronásledování 
(tak jako v minulosti nebo v jiných národech), ale co nám hrozit 
může, to je posměch ostatních. „Jaké to je být věřící ve třídě?“ 
Máte nějaké příběhy a zážitky s tím, že jste se museli "přiznat", že 
jste věřící, a jak na to reagovalo okolí? 

REKLAMA  

JAKO 

PROSTŘEDEK 

K EVANGELIZACI 

 

max. 10 – 15 dětí 

v jedné skupině 

Základní 
církevní škola 

1. patro budovy 

10:30 – 11:15 
11:25 – 12:10 
12:20 – 13:05 

Díváte se na film v televizi a do toho vám skočí blok plný reklam…. 
Podobné to je, i když si chcete na YouTube pustit oblíbenou 
písničku. I tady vás předtím čeká krátký spot na nějaký produkt, 

který byste si určitě měli koupit😊. Reklama je prostě 
všudypřítomná – o tom není pochyb! Jak reklama funguje? V čem 
může být nebezpečná a v čem nám naopak může pomoct? Proč je 
tak důležité dát o sobě vědět? Můžeme to udělat i my jako 
křesťané? V čem nám to může pomoci? A na co bychom neměli 
zapomenout při přípravě reklamního scénáře? I to se dozvíte v 
našem krátkém workshopu, ve kterém si dokonce jednu reklamu 
vytvoříme – od přípravy zadání až po finální video. 

HRAJEME SI  

SE SESTRAMI 

max. 20 - 30 dětí  

v jedné skupině 

Základní 
církevní škola 

Přízemí budovy 

Školní jídelna 

10:30 – 11:00 
11:10 – 11:40 
11:50 – 12:20 
12:30 – 13:00 

Mohou si řeholní sestry hrát? Mohou si hrát ostatní s řeholními 
sestrami? Můžeme spolu s nimi evangelizovat? Přijďte to zjistit. 
A navíc se také dozvíte, jak sestry evangelizují ve svém okolí. 



Popis jednotlivých stanovišť: 

 

Průběžná stanoviště  

časové rozmezí: 10:30 – 13:30 

NÁZEV stanoviště UMÍSTĚNÍ stanovišť CHARAKTERISTIKA PROGRAMU 

HLÁSÁNÍ Z VĚŽÍ  

ANEB JE NÁS VIDĚT 

I BEZE SLOV 

Věž kostela 

Nanebevzetí 

Panny Marie 

Věž kostela je odjakživa místem důležitým a potřebným.  

Z věže je vidět do daleka, je místem, kde jsou zvony, které 

ohlašují různé zprávy – zvonilo se při požáru, zvony 

odbíjejí čas, zvony zvou na mši svatou. Věž je také místem 

hlásání – i když se z ní neozývají žádná slova, je 

nepřehlédnutelná. 

Vstupte s námi na věž kostela Panny Marie a rozhlédněte 

se po dalekém okolí. Všude tam můžeme být misionáři. 

PO STOPÁCH…  

ANEB VŠICHNI JSME  

NA JEDNÉ LODI 

Loď kostela 

Nanebevzetí  

Panny Marie, 

Velké náměstí  

Vydejme se po stopách příběhů těch, kteří byli misionáři 

své doby. Co nového objevíme? Co najdeme společného 

s tím, co prožíváme dnes my? I přes časový rozdíl 

můžeme říci, že jsme všichni na jedné lodi. 

CESTUJEME DO INDIE  

(ADOPCE NA DÁLKU) 

Nové Adalbertinum 

2. patro budovy 

Chodba 

Chcete poznat, jak se žije v Indii? Chcete si například 

vyzkoušet, jak se obléká indické „sárí“? Máte možnost se 

to dozvědět. 

JAK JE TO JINDE ANEB 

NA VLASTNÍ KŮŽI 

 (VÝTVARNÁ DÍLNA) 

Nové Adalbertinum 

2. patro budovy 

Chodba  

Společně budeme vyrábět předměty typické a tradiční 

pro země a kultury míst, kde probíhala misijní činnost. 

CESTA KOLEM SVĚTA  

ZA JEDNO DOPOLEDNE  

STANOVIŠTĚ PRO TY 

NEJMENŠÍ, 

PRO ŠKOLKOVÉ DĚTI 

 A JEJICH RODIČE  

NEBO DOPROVOD 

Nové Adalbertinum 

Balbínka 

Přízemí budovy 

Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa a zkusíme 

to zvládnout za jedno dopoledne. Troufnete si? Potkáme 

různá zvířátka a zažijeme spolu spoustu zábavy 

a dobrodružství.  

POZOR! Vezměte si sebou svého oblíbeného plyšáka, 

podniknete s ním plavbu na lodi 

I PŘI SPORTOVÁNÍ 
MŮŽEME BÝT MISIONÁŘI 

Základní církevní 
škola 

Školní hřiště 

(tělocvična) 

Ve sportu nemusíme být jen sportovci. Ve sportu 

můžeme evangelizovat. Ve sportu můžeme svědčit o své 

víře v Boha.  

Je to tak? Zkusíme to společně objevit. 


