Uměleckohistorický workshop na Šumavě
pro žáky studijního oboru 82-48-L/01 Starožitník
Termín: 19. – 23. září 2022
Místo: DOBRÁ VODA u Hartmanic (okr. KLATOVY)
Studijní pobyt na Šumavě je určený žákům studijního oboru Starožitník (třídy S1A, S2A, S3A, S4A). Teoretická a
praktická výuka odborných předmětů Dějiny umění, Techniky, Užité umění, Depozitář a ochrana předmětů,
Památková péče a Znalectví bude probíhat mimo školu v šumavské krajině, kde byly ve středověku zakládány
královské hrady a města jako důležité opěrné body zemí Koruny české, později i významné sklárny.
Organizátorem workshopu je Mgr. Miroslav Smaha /Tel.: +420 723 955 871/, průvodce PhDr. Miloslav Vlk.

Program
Dobrá Voda je nejvyhlášenějším poutním místem Šumavy, přímo naproti penzionu se nachází kaplička se zázračnou
léčivou vodou a také kostel sv. Vintíře, v kterém je jediný skleněný oltář na světě. Přímo v obci navštívíme muzeum
rabína Dr. Šimona Adlera. Během pobytu v oblasti Národního parku a CHKO Šumava navštívíme město Sušici
– prohlídka památek a muzea, Kašperské Hory – prohlídka farního kostela, muzea a hřbitovního kostela, nedaleké
Hartmanice – prohlídka obnovené Horské synagogy, Annín – návštěva sklárny a kostela sv. Mořice (Mouřenec),
poblíž státní hranice Železnou Rudu – prohlídka muzea sklářské rodiny Abelů, farního kostela a naučné stezky
„Utajená obrana železné opony“ s poválečnými bunkry, v pátek Klatovy – prohlídka města, kostelů, barokní lékárny
a Pavilonu skla (PASK) s unikátní sbírkou ze sklárny Lötz.

Ubytování a stravování
Ubytování je reservováno pouze pro žáky a pedagogický doprovod v pensionu Dobrá Voda 2, 341 81 Hartmanice
u Sušice, kde jsou k dispozici dvoulůžkové i třílůžkové pokoje a pětilůžkový apartmán s vlastním příslušenstvím,
společenská místnost s kuchyní, krbem a TV. Bližší informace https://www.sumava.net/dobravoda
Stravování si každý student zajistí individuálně. Pro snídaně a večeře je možné plně využívat kuchyně v pensionu.
V Hartmanicích, poblíž našeho ubytování, je obchod s potravinami. V plánu máme také využívat příjemnou restauraci
Chaty Rovina https://www.chatarovina.com

Doprava
Odjezd v pondělí 19.9. v 9.20 hodin autobusem z Prahy – Na Knížecí (stanoviště autobusového nádraží č. 4). Návrat
do Prahy v pátek 23.9. v 19.51 hodin na Hlavní nádraží (R 775 Berounka). Na Šumavě využijeme autobusové spoje.

Náklady workshopu
Ubytování 1) 300,-Kč/os/noc za postel, 2) zlevněné 200,-Kč/os/noc na pokoji s vlastním spacákem a karimatkou,
3) 100,-Kč/os/noc ve stanu na zahradě nebo na zateplené půdě se sprchou a WC. Jízdné autobusem a vlakem včetně
cesty tam i zpět cca 500,-Kč. Každý student potřebuje hotovost 350,-Kč na vstupy do muzeí a památkových objektů.
Předpokládané výdaje celkem podle typu ubytování: 1/ 2.050,-Kč 2/ 1.650 Kč 3/ 1.250 Kč. Uvedené náklady
nezahrnují stravování. Prosíme složit zálohu, nebo celkovou částku do pátku 16.9. 2022. Děkujeme.

