Pondělí
31. 7.
Úterý
1. 8.
Středa
2 .8
Čtvrtek
3. 8.

odpoledne
večer
dopoledne

odpoledne

Ikonografie Hroznatovy legendy
(Kostel, chodba před kaplí, R.M.)

večer
dopoledne

Přednáška doc. Ondřeje Jakubce: Posvátný obraz v reformaci a protireformaci
Přednáška mgr. Aleše Flídra: Klášter jako stavební forma v průběhu deseti století (cca 90 minut)
Exkurze dr. Jiřího Bláhy po krovech klášterního areálu (cca 90 minut)
Exkurze do míst spojených s působením tepelské kanonie (odjezd již 13.15 hodin) nejprve do trapistického opatství Nový Dvůr (někdejší hospodářský areál
kláštera), poté kostely sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Úterý, poutní kostel sv. Bartoloměje v Pístově a nakonec Mariánské Lázně
Rozchod v Mariánských Lázních
Co skrývají sklepy prelatury a
Mariánská ikonografie výmalby
Den v barokním klášteře
Průzkum fasád areálu kláštera,
konventu ?
kleneb hlavní lodi klášterního kostela (Letní refektář, J.O.)
včetně sond do výmalby cel
(Suterén areálu, A.F)
(Kostel, R.M.)
(Exteriér, neopravené cely, J.B.)
Výplně okenních a dveřních otvorů,
Vlastnické značky v knihách tepelské Ikonografie presbytáře klášterního
Liturgický provoz v klášterním
mříže
knihovny
kostela
kostele
(Kostel, celý areál, J.B.)
(Knihovna, L.T.)
(Kostel, R.M.)
(Sakristie kostela, J.O.)
Přednáška dr. Hedviky Kuchařové: Cesta přes blata. Prameny k životu řeholníka ve 20. století čili pokus o rekonstrukci jedné krajiny
Mapy a plány klášterního areálu
Hospodářské dvory kláštera
Různé typy soch v areálu kláštera
Ikonografie loretánské litanie na
(Přednášecí místnost, J.O.)
(KLADRUBY, dvůr, J.B.)
(Kostel, oratoř, A.F.)
klenbách klášterního kostela
(Kostel, R.M.)
Sochy a krajina kolem kláštera
Život a role opata v komunitě
Konstrukce a funkce skleníku
??????
(KRAJINA kolem, R.M.)
(Opatský byt, J.O.)
(Skleník, J.B.)
(???? A.F.)

odpoledne
večer
dopoledne
odpoledne
večer
dopoledne

Sobota
5. 8.

Pátek
4. 8.

odpoledne
večer
dop.

od.+v.
dop.
odp.
večer
Pondělí 7.8.
Neděle
6.8.

Skupina A
Skupina B
Skupina C
Skupina D
Příjezd do 16.00, ubytování. Poté za světla prohlídka kláštera (s plány) základní orientace v areálu. Představení účastníků, společná večeře. Systém práce a
další technické podrobnosti.
Dle časových možností diskuse o náboženství a víře a představení komunity
Život premonstrátského řeholníka na Klášterní kostel mezi romanikem a
Výzdoba farního kostela sv. Jiljí
Klášter v Teplé pohledem řeholních
faře a jeho role v duchovní správě
gotikou
v Teplé
katalogů
(FARA V TEPLÉ, J.O. + V. S.)
(Kostel exterier, interier, půdy, A.F.)
(KOSTEL V TEPLÉ, O.J.)
(Knihovna, L.T.)
Život barokního řeholníka
(Kapitulní síň, J.O.)

Zaniklá obec – pozůstatky a prameny
(VÝŠOVICE, V.S.)

Barokní galerie opatů tepelské
kanonie
(Muzejní chodba, O.J.)

Přednáška prof. Jiřího Mikulce: Barokní pojetí smrti
Přednáška prof. Jiřího Mikulce: Náboženská bratrstva v Čechách v 17. a 18. století s důrazem na situaci okolo Teplé (cca 90 minut)
Exkurze dr. Jiřího Bláhy po odvodňovacích štolách klášterního areálu aneb voda v klášteře (cca 90 minut)
Příprava studentské konference, konzultace příspěvků
Příprava studentské konference, konzultace příspěvků
14.00 – 16.00 Studentská konference pod předsednictvím prof. Jiřího Mikulce
Opékání buřtů společně s premonstráty z tepelské kanonie
Odjezd dle potřeby (pro zájemce exkurze po bratrstvech s prof. Mikulcem)

Rozvrh dne (úterý, čtvrtek a pátek)
8.00 – 8.30
8.30 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 18.00
18.00 – 19.30
19.30 – 20.00
20.00 – 21.00

Společná snídaně z vlastních zásob – účast dobrovolná. Od 8.20 pak instrukce na celý den, upřesnění programu – lektoři svým skupinám řeknou, kdy a kde
se sejdou a to jak odpoledne tak dopoledne, případně upřesní pomůcky a vhodné oblečení
Práce ve skupinách - dopolední blok
Prezentace skupin z dopoledního bloku (každá skupina 15 minut + 5 minut na dotazy a zhodnocení)
Oběd (podle vlastních preferencí) a siesta
Práce ve skupinách - odpolední blok
Prezentace skupin z odpoledního bloku (každá skupina 15 minut + 5 minut na dotazy a zhodnocení)
Večeře z vlastních zásob
Přednáška pozvaného hosta (spíše volnější, diskusní a seminární formou, k dispozici by mohly být nějaké buchtičky, ovoce, svařák), případně volný večer

Základní princip jednoho bloku:
1. Cca 1 – 1,5 hodiny: úvod lektora v konkrétním prostoru (případně možnost kombinovat prostor a nějakou práci s prameny či literaturou v přednáškové místnosti).
základní vysvětlení pojmů, principů – ilustrace na konkrétním prostoru . Na závěr jasně dané zadání, problém, úkol.
2. 1,5 – 2 hodiny: samostatná práce skupiny (lektor má funkci konzultanta) – vytváření prezentace. která spojí přednesené základní myšlenky lektora a zároveň splní zadání
3. Prezentace skupiny v délce 15 minut + 5 minut na dotazy. Závěrečné zhodnocení – co je dobře, co se ostatním na prezentaci líbilo – a naopak nelíblo (prezentace sama,
její obsah, způsob přednesu) a čemu nerozuměli. Nejprve posluchači sami, pak lektoři

