
 

 

Nabídka vzdělávacích programů pro školní                 

a zájmové skupiny k výstavě 

Na rozhraní času. Litoměřický biskup 

Emanuel Arnošt z Valdštejna  

6. 12. 2019 – 8. 3. 2020 
 
V roce 2019 uplyne 260 let od jmenování hraběte Emanuela 

Arnošta z Valdštejna litoměřickým biskupem a současně 230 let  

od jeho smrti. Tato dvě kulatá výročí jsou podnětem k výstavnímu 

a badatelskému projektu, připravovanému ve spolupráci                     

s Biskupstvím litoměřickým, Katolickou teologickou fakultou 

Univerzity Karlovy za účasti dalších institucí.  

Emanuel Arnošt z Valdštejna byl mimořádně zajímavou osobností 

doby, kdy se pozdní baroko v českých zemích stýkalo a potýkalo  

s nastupujícím osvícenstvím. Jako odchovanec římských 

jezuitských škol se stal jedním z nejvýznamnějších podporovatelů 

vědeckého bádání u nás. Sám proslul coby mimořádně znalý           

a kultivovaný sběratel knih, jako milovník umění shromáždil značné 

množství obrazů a jako numismatik svoji kolekci mincí. K tomu 

všemu byl Valdštejn samozřejmě i člověkem své doby, živě              

se zajímajícím o vezdejší svět a také odpovědným a energickým 

správcem svěřené diecéze, která pod jeho episkopátem dosáhla 

podstatného územního rozšíření. 

 

Paruka a mitra 

Typ programu: Komentovaná prohlídka s výtvarnou aktivitou 
Doporučeno pro: MŠ a I. stupeň ZŠ (1.–3. třída) 
Délka programu: 75 minut 
Budovy: SGVU 
 
Co nosí na hlavě biskupové a co nosila na hlavách šlechta v době 

baroka? Povíme si nejen o oblečení biskupů a barokní šlechty,      

ale především o jejich životě. Prozkoumáme předměty, které sbíral 

nebo se kterými cestoval biskup Valdštejn a ukážeme si, že život 

před dvěma stoletími byl stejně zajímavý jako život dnes. Na konci 

programu si vytvoříme portrét biskupa formou zábavné koláže. 

 

 

 



 

 

Valdštejnův svět 

Typ programu: Komentovaná prohlídka s interaktivními prvky a výtvarnou aktivitou 
Doporučeno pro: I. a II. stupeň ZŠ (4.–6. třída) 
Délka programu: 75 minut 
Budovy: SGVU 
Program doplňuje výuku předmětů: D, Vv  
 

Na příběhu Emanuela Arnošta z Valdštejna, českého šlechtice a pozdějšího biskupa 

litoměřického, si představíme, jak se žilo příslušníkům vyšších společenských vrstev           

v 18. století. Kde studovali, kam cestovali, jaké měli zájmy – to vše zjistíme pomocí 

„nápověd“, které studenty interaktivní formou navedou na správné odpovědi. 

Nezapomeneme ani na dějiny litoměřického biskupství a význam, který pro město a okolí 

jeho zřízení roku 1655 mělo. Na konci programu si vytvoříme zábavnou koláž biskupa 

Valdštejna. 

 

Po stopách biskupa Valdštejna 

Typ programu: Komentovaná prohlídka s interaktivními prvky 
Doporučeno pro: II. stupeň ZŠ (7.–9. třída) a SŠ 
Délka programu: 60–75 minut 
Budovy: SGVU 
Program doplňuje výuku předmětů: D 
 
Emanuel Arnošt z Valdštejna, český šlechtic a pozdější biskup litoměřické diecéze, nás 

uvede do života vyšších společenských vrstev 18. století, stejně jako do historie diecéze, 

zřízené v Litoměřicích roku 1655. Jak vypadal svět Starého kontinentu na přelomu baroka      

a osvícenství a jak se od sebe tato dvě období kulturně a společensky liší? Na příkladu 

Valdštejnova života se pokusíme této době přiblížit a porozumět jí. Pomohou nám 

„nápovědy“, které studenty interaktivní formou navedou na správné odpovědi. 

 

Cena za lektorské služby 50 Kč za skupinu, vstupné 5 Kč žák/student, děti do 6 let zdarma. 
Pedagogický doprovod zdarma. 
Telefon: 724 856 937 / email: alzbeta.semradova@galerie-ltm.cz / www.galerie-ltm.cz 


