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TISKOVÁ ZPRÁVA  
                     V Praze dne 15. 7. 2021 
 
 

Odbor edukace a dalšího vzdělávání Národního památkové ústavu ve 
spolupráci se správou Sázavského kláštera připravily pro posluchače dvouletého 
vzdělávacího programu Památkové akademie třetího věku jednodenní 
workshop – Písařskou dílnu, která byla realizována v prostředí Sázavského 
kláštera.  

 
Součástí workshopu byla prohlídka objektu s kastelánkou PhDr. Jaroslavou 

Matoušovou, která seniorské posluchače uvedla do historických souvislostí 
kláštera, zároveň měli možnost vidět pestrou mozaiku architektury a uměleckých 
předmětů z různých slohových období a historických etap.  

Následně pak v edukačním prostředí objektu absolvovali písařskou, ale 
také sklářskou, bylinkářskou a restaurátorskou dílnu. Erudované lektorky je 
seznámily s písmem Hlaholice a senioři měli možnost si psaní písma či kresbu 
brkem a inkoustem vyzkoušet na svitkový papír a barevný ruční papír. Nedílnou 
součástí tohoto workshopu bylo gravírování skla diamantovým hrotem na 
skleničky dle předlohy a poté si senioři ještě vyzkoušeli nelehkou práci 
restaurátora nástěnných maleb.  

Organizátoři workshopu Písařská dílna se snažili program koncipovat tak, 
aby v mnoha ohledech naplňoval strategické priority Národního programu 

Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2018–2022, kterými jsou aktivní 
stárnutí. Je důležité, aby si senioři dokázali vytvářet prostor pro seberealizaci, 
aby udržovali sociální kontakty v rámci rodiny, ale i sociální kontakty ve 
společnosti svých vrstevníků, se kterými mohou vnímat generační realitu 
při různých edukačních aktivitách, které posilují jejich fyzické, ale i psychické 
dovednosti.  

Workshop bude zařazen do harmonogramu výuky Památkové akademie 
třetího věku i v letech následujících. 
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Kontakt 
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 
generální ředitelství, odbor edukace a dalšího vzdělávání 
Liliová 5, 110 00 Praha 1  
Garant programu: Mgr. Kateřina Pávková, pavkova.katerina@npu.cz 
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