
Chartres:
naslouchat duší

18.–22. června 2014 na jedinečnou 
umělecko-spirituální cestu do kated-
rály v Chartres. Ve spolupráci s pa-
nem Michelem Josephem z Paříže 
objevíme moudrost této stavby a její 
historie. Volíme čas slunovratu, kdy 
v pravé poledne dle legendy prozáří 
sluneční paprsek otvorem ve vitráži 
na západní stěně přímo do katedrály 
a označí na podlaze vyjímečně ozna-
čenou dlaždici. Náhoda? Záměr? 
Chceme především v pozorování, 
v malování a v pohybu poznat více 
o souvislostech podobného směru 
a tím poodkrýt hloubku moudrosti 
katedrály v Chartres.

Předběžný plán cesty
 St 18. 6. odjezd kolem 19h 
z Prahy (autobus pojede z Brna, 
kde taky bude moci nabírat lidi, 
čas se upřesní)
 Čt 19. 6. 8h příjezd do Monta-
philant, výuka u Michela Josepha 

– architektura katedrály, laby-
rint, platónská škola v Chartres: 
Fulbert, Bernardus Sylvestris, 
Alanus ab Insulis atd. Snídaně, 
oběd, večeře (v ceně, ale s vlastní 
přípravou). Nocleh v Montaphi-
lant s vlastním spacákem.
 Pá 20. 6. snídaně, ráno přesun 
do Chartres, návštěva katedrály, 
prohlídka města, individuální pro-
gram apod. Nocleh v hotelu F1.
 So 21. 6. návštěva katedrály – 
poledne a mystérium slunovratu 
v katedrále. Navečer odjezd do ČR.
(V pátek a v sobotu možnost za-
koupení teplého jídla u řidičů CK 
Kučera.)
 Ne 22. 6. příjezd v ranních ho-
dinách do Prahy a pak opět do 
Brna.

Cena
4 800,-/os. (v ceně doprava, 1x uby-
tování v Montaphilant, 1x ubytování 

v hotelu F1 v Chartres, 2x snídaně, 
1x oběd, 1x večeře, cestovní pojištění, 
překlad, zapůjčení sluchátek v Char-
tres, výuka – Michel Joseph )

Zálohu 2000,- prosím uhraďte do 
15. března 2014 na účet sdružení 
Eurythmea: RB 7084458001 / 5500
V případě nezaplacení této zálohy 
bude po tomto termínu nabídnu-
to Vaše místo dalším zájemcům.

Kontakt a přihlášky
(vaše celé jméno, datum narození, 
místo trvalého bydliště a telefon) 
zasílejte na: Miroslava Knedlová: 
minkaknedlova@gmail.com, Hana 
Giteva: hana.giteva@eurytmie.cz

Doporučená literatura
Louis Charpentier: Mysterium ka-
tedrály v Chartres (i v češtině)
Roland Halfen: 4-dílná monogra-
fie o Chartres (jen v němčině, na-
kladatelství Mayer)

Sdružení Eurythmea Vás zve

ce
sta

 za
 sp

irit
ua

lito
u 

fra
nc

ou
zsk

é k
at

ed
rá

ly

Foto (cc) Patrick Giraud (Wikipedia)

18.–22. června 2014


