Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích

Pracovní list pro střední školy

Pochopení celku často stojí na jednotlivostech. Vybrali jsme proto několik záludných otázek, které otestují
Tvou pozornost při prohlídce expozice. Na většinu z nich najdeš odpověď v prostorách expozice (nebo v audioguidu). Několik otázek jde nad rámec toho, co se tu píše na panelech, nicméně s klášterem to souvisí.
Na každou otázku je několik možností odpovědí. Za jednotlivými možnostmi najdeš čísla, která Tě „pošlou“
k informaci, jestli Tvá odpověď byla správná, případně k dalším otázkám. Písmena, která jsou za čísly v závorkách, si zapisuj na rub listu, ovšem jen ta, která byla u správných odpovědí. Výsledkem bude tajenka,
která je ale napsána pozpátku — nenech se tedy mýlit, že Ti z počátku bude vycházet nesmysl. A co to má
být? Heslo související s benediktinským řádem, jehož byly zdejší jeptišky členkami.
1) Tak, hurá do toho. Tušíš, proč byl klášter založen právě
zde?
Byly tu levné pozemky. » 14 (R)
Byl tu chytrý starosta, který svou rafinovanou politikou
vytvářel investiční pobídky tohoto druhu. » 10 (D)
Díky zázračnému zjevení Jana Křtitele královně Juditě, který jí ve snu ukázal místo „ad aquas calidas“, kde
bude stát slavný klášter po dlouhá staletí. » 30 (E)
Nikdo neví, ale existuje hypotéza, že klášter byl postaven na tomto místě kvůli posvátnosti teplých pramenů,
které církev chtěla mít pod kontrolou. » 22 (A)
2) V roce 1431 se husité nikde kolem Teplic nepohybovali,
zkus to znovu. » 12
3) Sestry byly zásadně proti násilí. » 31
4) Správně. Proč si Vladislav bral Juditu?
Byla to kočka. » 43 (D)
Musel, však to znáte. » 15 (A)
Vladislav losoval se svými bratry, kdo si ji vezme, a on
to prohrál. » 20 (T)
Jak jinak než z politických důvodů. Judita byla příbuznou Fridricha Barbarossy, císaře Svaté říše římské, a Vladislav se mu chtěl vnutit do přízně. (Leč nepodařilo se;
Fridrich ho nakonec stejně setřel.) » 42 (O)
5) Klášter opravdu nesl jméno po sv. Janu Křtiteli. » 34

11) Název rajská zahrada skutečně nemá nic společného
s rajskými jablky, ale je odvozen od nebeského ráje. » 22
12) Máš pravdu. Jak to bylo s vypleněním kláštera?
Husité poprvé napadli klášter v červenci roku 1421, ale
naštěstí vzápětí na to je odtud vyhnali katolíci z Míšně,
kteří pomohli sestrám klášter uvést do pořádku. Po pěti
letech tudy husité táhli zpět, ale tentokrát nenechali
kámen na kameni. » 24 (E)
Husité obsadili klášter při tažení na Ústí a při zpáteční
cestě ho vyplenili definitivně. » 35 (I)
Klášter byl krátce obsazen husity roku 1421, pět let na
to ho vyplenili saští katolíci cestou při tažení na Ústí
nad Labem. Sestry zde však zůstaly až do třicátých let,
kdy byl držitelem Teplic jmenován husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic. » 31 (A)
Klášter vyplenili saští katolíci roku 1426 při tažení do bitvy Na Běhání u Ústí. Když sem za pět let dorazili husité, zjistili s velkým zklamáním, že zde už není co plenit,
a odtáhli pryč. » 2 (O)
13) Vrať se a přemýšlej znovu. » 31
14) Tenkrát všechny pozemky patřily vladaři (tzv. feudálovi), který je přiděloval. Vrať se zpět a zkus to znovu. » 1
15) Dříve to tak sice chodilo, ale tentokrát v tom bylo ještě
něco jiného. » 4
16) Ano. Za jakých okolností mohli muži do kláštera?

6) V řádu určitě nebyla žádná vdaná jeptiška, a kdyby se na
něco takové přišlo, byl by to velký skandál. » 16

Mohli tam jen vysvěcení kněží a nejbližší příbuzní sester. » 44 (L)

7) Klášter sice měl své hospodářství, ale mimo samotný
konvent. » 22

Do kláštera mohl vstoupit jakýkoli muž, který obdržel za tu menší, tu vyšší poplatek zvláštní povolení
od představené kláštera. » 41 (R)

8) Žádná taková milostná zápletka o Janu Křtiteli není známa. » 42
9) Je to tak. A teď — pravda o Juditě aneb: „Je tu skutečně pohřbena?“
Dle antropologického průzkumu byla pohřbena v Teplicích v severní kapli klášterní basiliky. » 16 (T)

Povolení vstoupit do ženského kláštera měli pouze vysvěcení kněží. » 34 (E)
Do kláštera mohli vstoupit pouze ti muži, kteří byli nejbližšími příbuznými sester, například bratr nebo manžel. » 6 (Y)

Zde v klášteře pod kapitulní síní u severní zdi. » 33 (S)

17) To opravdu není správně. Na kohouta není příliš spoleh,
kdo by mu svěřil řád života v klášteře? » 26

Judita byla pohřbena zde v klášteře, ale husité její tělo
v 15. století převezli neznámo kam. » 28 (X)

18) Benediktinské kláštery takovou tradici neměly. » 34

Tělo exhumovali z kláštera obrozenci, protože Judita
byla Němka a obrozenci razili heslo „Čechy Čechům“.
» 38 (N)
10) Vesnice, která zde byla a mohla mít nějakého starostu,
vznikala až teprve kolem samotného kláštera. » 1

19) V klášterech se vždy nějaká práce našla, a tak jeptišky
neměly tolik volného času, aby nevěděly co s ním. » 31
20) Vladislav II. měl o Juditu poměrně zájem, takže los o ni
nepřicházel v úvahu. » 4
21) Kunhuta sice byla první abatyší v místním klášteře, ale
nezaložila ho. » 39

22) Výborně. K čemu sloužila rajská zahrada?

36) Tak pozdě? Ne, to ne. » 26

K pěstování rajčat. » 11 (K)

37) O žádném takovém snu nejsou záznamy. » 34

Výlučně k rekreaci a chytání bronzu. » 32 (Z)

38) Přestože obrozeneckým heslem bylo skutečně „Čechy
Čechům“, o královnu Juditu nejevili zájem. » 9

Měla veskrze symbolický význam jakožto nejkrásnější
část kláštera, měla připomínat Eden (tedy ráj). » 4 (R)
K chování domácí drůbeže a pěstování užitkových plodin, takové malé klášterní hospodářství. » 7 (M)
23) Tehdy ještě žádný papež nebyl. » 42

39) Dobře. O kom píše kronikář Vincentius jako o:
„… paní znamenité krásy, ducha neobyčejného a téměř
mužského, mysli smělé a podnikavé, milovnici nauk
a literatury, zběhlé i v řeči latinské a ve věcech politických…“?

24) Zkus to znovu, katolíci ze Saska jeptiškám nepomohli
ani v nejmenším. » 12

O první abatyši a zakladatelce teplického kláštera Juditě. » 27 (A)

25) Kunhuta nebyla královnou a nezaložila klášter v Teplicích, přišla sem z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. » 39

O první abatyši teplického kláštera Kunhutě. » 21 (U)

26) Správně. V kolik hodin se v klášterech vstává?
Jen co kohout zakokrhá. » 17 (S)

O královně Juditě, zakladatelce kláštera v Teplicích.
» 45 (O)
O královně Kunhutě, zakladatelce kláštera v Teplicích.
» 25 (E)

Ve 4 hodiny ráno. » 39 (R)
Vždy přesně půl hodiny před úsvitem, kdy začínala ranní bohoslužba, aby tak byl dodržen přirozený řád dne.
» 40 (Z)
V 5 hodin ráno. » 36 (J)

40) Ranní bohoslužba začínala vždy ve stejnou dobu, a tak
nebylo možné se tolik vázat na úsvit. » 26
41) O žádných „povolenkách“ od abatyše nemohla být ani
řeč. » 16
42) Souhlas. Proč sv. Janu Křtiteli usekli hlavu?

27) Judita nebyla abatyší. » 39
28) Husité neměli v té době o nějaké Juditě z 12. století ani
ponětí. » 9
29) Nic takového neprováděl. » 42
30) To je sice zajímavé, ale nic takového se nestalo. » 1

Znelíbil se papeži svým kacířským učením. » 23 (C)
Podle legendy se zamiloval do krásné Salomé, nevlastní dcery krále Heroda, který lásce dvou mladých milenců nepřál, a tak nechal Jana setnout. » 8 (P)
Svatý Jan Křtitel byl známý svou starostí o chudé, snažil
se jim vždy zajistit dostatek jídla i šatů, a to i ilegálními
způsoby, což se mu nakonec stalo osudným. » 29 (A)

31) Souhlasí. Čím sestry ubíjely čas?
Kladivem. » 3 (H)

Protože kritizoval sňatek tetrarchy Heroda s Herodiadou, manželkou jeho bratra. » 12 (B)

Modlitbou a prací. » 9 (L)
Studiem a zpěvem. » 13 (U)

43) To sice ano, ale on ji předtím nikdy neviděl. » 4

Čímkoli, co měly po ruce. » 19 (Ž)
32) Přehnaná péče o zevnějšek nebyla u řádových sester
žádoucí, přemýšlej dál. » 22
33) To je nesmysl, pod kapitulní síň se nepohřbívalo. » 9
34) Výtečně! Proč byl klášter zasvěcen sv. Janu Křtiteli?
Protože Jan Křtitel je patronem „teplých vod“, které se
v okolí kláštera nacházely v hojné míře. » 26 (A)

44) V klášterech byly pro mužské návštěvy o něco tvrdší
podmínky. » 16
45) Tak, to je konec.
Gratulujeme k vyřešení kvízu! Pokud se Ti všechno podařilo
odpovědět na první pokus, obdivujeme Tvou pozornost při
prohlídce. Teď už jen sestavit tajenku a přečíst ji pozpátku…

Protože každý benediktinský klášter byl podle tradice
zasvěcen sv. Janu Křtiteli. » 18 (O)
Kvůli zjevení sv. Jana Křtitele královně Juditě o založení
kláštera. » 37 (R)
To je blud. Klášter byl již od počátku zasvěcen sv. Benediktovi, patronovi řádu sester, které zde sídlily. » 5 (Q)
35) Takhle se to nestalo. » 12
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