Dionýsio Miseroni byl sklář a
rytec. Umělec. Génius svého
oboru. Miloval drahé kameny a
dovedl jim vdechnout život.
Povýšil
jejich
krásu
na
nesmrtelnou. Štvanici nebo souboj
šermířů, kvetoucí zahradu i věrný
císařův portrét. To všechno
zachytil do drahých kamenů. Císař
si jej hluboce vážil právě pro jeho opravdovost,
nadání a zápal pro práci. Oba milovali krásu. Ale
mocný příznivec odešel, Rudolf zemřel a skvosty
z rytecké dílny bylo třeba zachránit. Vydáme se po
jejich stopách.
Kdy a kde: 19. – 20. března v Praze
Sraz: pro pražské účastníky 19. března v 9.45 v dolní hale Hlavního nádraží
před prodejnou Pont u plánu nádražní budovy.
Pro ostatní účastníky 19. března v 8.40 v hale hlavního nádraží v Kutné
Hoře
Návrat : pražští skončí 20. března ve 15.15 opět na Hlavním nádraží, viz
výše, ostatní skončí 20. března v 16.30 na hlavním nádraží v Kutné Hoře
Ubytování zajištěno v pevném objektu ve vlastních spacích pytlích
Stravování zajištěno od sobotní večeře do nedělního oběda, první oběd si
účastníci vezmou s sebou.
S sebou: Spací pytel a karimatku, teplé oblečení, čepici, rukavice,
teplákovku na spaní, sportovní obuv, přezůvky, šátek, blok a psací potřeby,
baterku, hygienické potřeby a ručník, kopii kartičky pojišťovny a sobotní
oběd + pití - stravování začíná sobotní večeří.

720,- Kč
účastníky 850,- Kč

Cena pro pražské účastníky

pro ostatní
Platí se na místě a zahrnuje sobotní večeři a nedělní snídani a oběd,
ubytování, vstupné do objektů, jízdné MHD, programové výdaje, pedagogický
doprovod. a cestovné z Kutné Hory a zpět
Jak se přihlásit?
Pošlete písemnou přihlášku poštou anebo vyplňte v elektronické podobě
přihlášku, která je součástí této pozvánky a pošlete ji na adresu
hobit@ivanbauer.cz a to nejpozději do 10.3. Pokud zvolíte elektronickou
poštu, před odjezdem prosím vytiskněte vyplněnou přihlášku, opatřete ji
podpisem rodičů a přivezte ji s sebou.

To divné město s prejzy rudých střech,
s temnými kostelními věžemi,
se čtvercem nebe v hloubi na dvorech
středověk zapomněl zde na zemi.

Karel Škréta: Podobizna řezače kamenů Dionysia Miseroniho

