Žatec – město chmele
Projektový týden od 27.5. do 31.5. 2019 a od 9.9. do 11.9. 2019
Pro 4. třídy ZŠ Komenského alej
Žáci 4. tříd ZŠ Komenského alej byli vybráni k účasti v pilotním projektovém týdnu, který je
určen k seznámení školáků s historií a současností pěstování chmele na Žatecku.
Celý projekt má dvě části. První proběhne v květnu a druhá v září 2019.
První část, zaměřená na chmelařskou historii, proběhne od pondělí 27. května do pátku 31.
května. Od pondělí do středy budou jednotlivé třídy s pedagogy a odbornými pracovníky
procházet městem, jeho památkovou rezervací, Pražským předměstím a vybranými sklady a
balírnami chmele. Navštíví Chmelařské muzeum, Chrám Chmele a Piva a Klášterní zahradu.
Žáci dostanou pracovní sešity, do kterých si budou zaznamenávat své poznámky a plnit
zajímavé úkoly.
Ve čtvrtek 30. května budou žáci ve svých třídách, ve čtyřčlenných skupinách, pracovat na
závěrečných finálních plakátech. K této práci využijí i své pracovní sešity.
V pátek 31. května budou jednotlivé týmy prezentovat v tělocvičně školy své finální plakáty.
Dojde k vyhodnocení celého týdne, k odměnění a k vyhlášení nejlepších finálních plakátů.
Všechny plakáty budou vystaveny v prostorách školy a v elektronické podobě budou na
školním webu.
Druhá část, zaměřená na chmelařskou současnost, proběhne pro stejné žáky, kteří mezitím
postoupí do 5. třídy. Projektový týden proběhne od pondělí 9. září do středy 11. září.
V pondělí pojedou jednotlivé třídy s pedagogy a odbornými pracovníky do obce Stekník,
kde navštíví chmelnice a chmelařská sklizňová střediska. Potom navštíví zpracovatelský
areále firmy Chmelařství v Mostecké ulici.
Žáci dostanou nové pracovní sešity, do kterých si budou zaznamenávat své poznámky a plnit
zajímavé úkoly.
Ve úterý 10. září budou žáci ve svých třídách, ve čtyřčlenných skupinách, pracovat na
závěrečných finálních plakátech. K této práci využijí i své pracovní sešity.
Ve středu 11. září budou jednotlivé týmy prezentovat v tělocvičně školy své finální plakáty.
Dojde k vyhodnocení celého týdne, k odměnění a k vyhlášení nejlepších finálních plakátů.
Všechny plakáty budou opět vystaveny v prostorách školy a v elektronické podobě budou na
školním webu.
Žatec je město s dlouhodobou tradicí pěstování a zpracování chmele. Chmel se na Žatecku
sbíral z planě rostoucích rostlin prokazatelně již od 10. století. Později se pěstoval na
oplocených chmelnicích.
Zpracování chmele, tedy jeho sušení a skladování, probíhalo v katastru města od 14. století.
Prvotní rozvoj pěstování chmele byl zaznamenán za vlády Karla IV. největšího rozmachu
dosáhlo zpracování chmele na přelomu 19. a 20. století. To se projevilo na tváři krajiny i
města. Žatec se stal chmelařskou metropolí, a byly zde určovány světové ceny chmele.
Od konce 1. světové války začalo docházet k pozvolnému vyklizování těchto pozic.
Ale i dnes je jméno Žatec celosvětově známo jako označení nejlepší jemné aromatické odrůdy
chmele – Žateckého poloraného červeňáku.
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V Žatci zůstaly zachovány, jako na jediném místě na světě v tak rozsáhlém měřítku, budovy
související se zpracováním chmele. Z tohoto důvodu usiluje Město Žatec svým statkem
„Žatec – město chmele“ již od roku 2016 o zápis na Seznam světového dědictví UNESCO.
Velice důležitá je edukační činnost v rámci tohoto snažení.
Proto byl připraven a v roce 2019 bude realizován pilotní projekt, určený pro školní mládež,
jehož prvotním cílem je seznámit děti s historií a současností pěstování chmele na Žatecku.
Realizátorem celého projektu je CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec a jím zřizované
Chmelařské muzeum. Partnery projektu jsou Národní památkový ústav, pracoviště Ústí nad
Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Město Žatec a Ústecký kraj.
Odbornými garanty a pracovníky budou zaměstnanci Chmelařského muzea v Žatci a studenti
University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Vladimír Valeš
manažer
Chmelařské muzeum Žatec
Odborný garant projektu
V Žatci, květen 2019
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