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1. den – pondělí 23. 10. 

V 6.30 odjezd z Prahy od Hlavního nádraží (parkoviště naproti budovy Hlavního nádraží na 

magistrále směr Brno). Tranzit přes Bavorsko, Tyrolsko a Tridentsko. 

VERONA – Město se stále používaným antickým amfiteátrem, místo dějství slavného 

Shakespearova dramatu. Podvečerní procházka centrem města, zapsaného v UNESCO. 

 
Odjezd na ubytování, večeře. 

 

2. den – úterý 24. 10. 

MANTOVA – Půvabné město s historickým centrem zapsaným v UNESCO, místo 

literárního Romeova vyhnanství. 

 
MODENA – Sídlo vévodů d´Este s některými monumenty UNESCO. 

Odjezd na ubytování, večeře. 

 

 

 



 

3. den – středa 25. 10. 

HRAD CANOSSA – Hrad z 10. století, který vešel do dějin jako místo osudového setkání 

císaře Jindřicha IV. s papežem Řehořem VII. v roce 1077. 

 
REGGIO NELL´EMILIA – Město antického původu, místo zrodu italské trikolóry. 

Odjezd do České Republiky. 

 

4. den – čtvrtek 26. 10. 

V ranních hodinách návrat do Prahy. 

 

Cena – zaměstnanci a studenti UK, posluchači U3V na UK, členové Klubu Alumni UK a 

Spolku absolventů a přátel UK HTF 4 885,- Kč při závazném přihlášení společně s platbou 

do 4. 10. 2017. Ostatní 5 385,- Kč. Snížená cena je pro studenty a posluchače U3V 

spojena s povinností vypracování krátkého referátu dle zadání souvisejícího s 

programem exkurze. Relace je přednášena v průběhu exkurze v autobuse nebo v terénu. 

Částku je potřeba uhradit bankovním převodem na účet UK HTF či v hotovosti na 

hospodářském oddělení UK HTF nejpozději do 4. 10. 2016. Při úhradě převodem je nutno 

doložit potvrzení o platbě. 

V ceně exkurze jsou zahrnuty doprava autokarem, 2x ubytování v hotelu s polopenzí na 

dvou- (v případě zájmu tří-) lůžkových pokojích a základní cestovní připojištění. 

Jednolůžkový pokoj lze zajistit za příplatek 1100,- Kč. Případný zájem o třílůžkové pokoje 

je třeba hlásit předem. V ceně není zahrnuta eventuální místní doprava a vstupy do 

historických objektů, lze však při vstupech počítat s výraznými slevami, jako tomu bylo v 

předchozích případech vzhledem k charakteru univerzitní exkurze. Vzdělávací exkurze je 

primárně určena pro studenty denního i kombinovaného studia, posluchače U3V a 

zaměstnance UK, v případě volných míst je otevřena i pro další zájemce. Počet účastníků – 

minimálně 31, maximálně 44. O referáty (viz seznam níže), je nutno požádat na 

internetové adrese: asistentka.czv@seznam.cz nebo na telefonu 723 978 795. 



NA TUTO ADRESU JE TÉŽ NUTNO PODAT ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU 

SPOLEČNĚ S POTVRZENÍM PLATBY NEJPOZDĚJI DO 4. 10. 2017. 

Poznámka: Při nedodržování pokynů vedoucího exkurze v jejím průběhu je nutno počítat  

s jednáním (případně dopravou) na vlastní zodpovědnost. Změna programu je vyhrazena. 

 

TÉMATA REFERÁTŮ 

1) Historie Bavorska 

2) Historie Tyrolska 

3) Historie Tridentska 

4) Verona – historie 

5) Verona – hlavní památky 

6) Rod Scaligerů a Verona 

7) Dante Alighieri a Verona 

8) Paolo Veronese – život a dílo 

9) Romeo a Julie – mýtus a skutečnost 

10) Shakespeare – život a dílo  

11) Mantova – historie 

12) Mantova – hlavní památky 

13) Rod Gonzagů a jejich vláda v Mantově 

14) Eleonora Gonzaga (1598–1655) 

15) Jacopo Strada 

16) Vévodství Modena a Reggio 

17) Cispadánská a cisalpinská republika a vznik italské trikolóry 

18) Modena – historie města 

19) Modena – hlavní památky 

20) Enzo Ferrari a Modena 

21) Ferrucio Lamborghini a Sant'Agata Bolognese 

22) Spor papeže Řehoře VII. a Jindřicha IV. 

23) Matylda Toskánská 

24) Hrad Canossa – historie  

25) Lodovico Ariosto – život a dílo jednoho z kastelánů Canossy 

26) Reggio nell´Emila – historie 

27) Reggio nell´Emilia – památky 

28) Kongres Italské socialistické strany v Reggio nell´Emilia v červenci 1912 


