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Program cesty

1. středa 19. 9.: Praha
odpoledne – odjezd Praha

2. čtvrtek 20.9.: Ohrid (UNESCO)
ráno – příjezd Ohrid, celodenní prohlídka města (9 hodin), večer – odjezd
Ohrid (UNESCO): Plaošnik, Sv. Jovan Kaneo, Sv. Kliment Ohridski, Sv. Sofia.
Aktivita: Byzantské kostely ve slovanském prostoru – návštěva míst, exteriér, interiér. Zpěv
staroslověnských hymnů v liturgickém prostoru, setkání s pravoslavnými mnichy.

Ohrid, Sv. Jovan Kaneo

Ohrid, Plaošnik



3. pátek 21. 9.: Athény – aklimatizace
ráno – příjezd Athény, ubytování a aklimatizace, odpoledne – procházka městem
Aktivita: Procházka městem, seznámení s centrem města a historií Athén, ochutnávka tradičních 
jídel.

4. sobota 22. 9.: Thorikos, Sounion a koupání v moři
Thorikos (přírodní antický amfiteátr), Sounion (Poseidonův chrám), výlet lodí na ostrov, koupání
Aktivita: Antické drama. Rozmístění postav v prostoru. Recitace antických textů – krátké 
studentské představení v amfiteátru. Celodenní výlet zakončený koupáním v moři. Sledování a 
fotografování přírody a fotografická soutěž vlastních fotografií.

Mys Sounion

   Amfiteátr Thorikos



5. neděle 23. 9.: liturgie v řeckém chrámu, Akropolis (UNESCO)
Athény; hudební účast při liturgii v chrámu, odpoledne – komentovaná prohlídka města
Místo: Athény – Akropolis, Parthenonas
Aktivita: Návštěva posvátných míst, muzeum Akropole, prohlídka pamětihodností na pahorku. 
Večerní společenské hry s tématy řecké mytologie.

Akropolis

Athénská katedrála



6. pondělí 24.9.: Korinthos
Korinthos (antické město a Akrokorint) – celodenní výlet; koupání v moři
Místo: Korinthos – ruiny antického města
Aktivita: Seznámení s nejvíce probádanou raně křesťanskou komunitou. Práce s listem apoštola
Pavla Korintským. Doplňování informací v prostoru antických ruin ve skupinkách.

Korintský průplav Akrokorint

Apollonův chrám



7. úterý 25.9.: Athény 
Aktivita: Athény – celodenní komentovaná prohlídka města, prohlídky athénských pamětihodností.
Doplněno návštěvou Muzea Agora a Muzea raného křesťanství a Byzance v Athénách.

Antické sochařství

Muzeum raného křesťanství 
a Byzance

Agora museum

 

Náměstí Monastiraki



8. středa 26.9.: Delfy (UNESCO)
Delfy (věštírna) – celodenní výlet s pěší cestou, věštírna a antická mystéria. Cestou zastávky v 
řeckých vesnicích. Aktvita: Koupání v pramenech. Orákulum. Kult Apollóna.

Delfská věštírna

Delfy, amfiteátr



9. čtvrtek 27.9.: Athény – koncert a mezinárodní spolupráce
Athény – návštěva hudebního gymnázia; odpoledne příprava a večer koncert; v noci – odjezd
Aktivita: setkání se studenty athénského hudebního gymnázia, zkouška na koncert, koncertní 
vystoupení, tradiční večeře v řecké taverně.

10. pátek 28.9.: Thessaloniki
ráno – příjezd do Soluně, celodenní prohlídka památek (9 hodin), večer – odjezd

Soluň, Bílá věž

Fresky chrámu Panagia Chalkeon

Interiér chrámu Acheiropoiétos

11. sobota 29.9.: večer příjezd do Prahy


