HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UK,
FILOZOFICKÁ FAKULTA UK – ITALIANISTIKA
Vyučující: ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D

Vzdělávací exkurze
„Mládí markraběte Karla Lucemburského a Itálie.“
16. 10. – 20. 10. 2016
1. den – neděle 16. 10.
Ve 21:00 odjezd z Prahy od Hlavního nádraží (zastávka turistických autobusů naproti budovy
Hlavního nádraží na magistrále směr Brno).
FREISTADT – noční zastávka, volná prohlídka zachovalého malého historického centra
obklopeného hradbami.
Noční tranzit do Itálie.
2. den – pondělí 17. 10.
UDINE – metropole Furlánska
AQUILEIA – město s historií spadající do antické doby, sídlo významného patriarchátu
GRADO – malebné přístavní město spjaté s historií Aquileie

Odjezd na ubytování v oblasti, večeře.
3. den – úterý 18. 10.
BELLUNO – město s keltskou i římskou minulostí úskokem dobyté Karlem Lucemburským
FELTRE – město s minulostí říše římské i bojů Karla Lucemburského
RIVA DEL GARDA – malebné místo u jezera Garda na místě hradu Penede dobytého
Karlem Lucemburským v roce 1340

Odjezd na ubytování, večeře.

4. den – středa 19. 10.
TRIDENT – historické město, dříve centrum tridentského biskupství a církevního státu

HRAD TIROL – místo, které dalo jméno území Tyrol, ve středověku centrum oblasti, místo
úmrtí českého krále Jindřicha Korutanského i působnosti Jana Jindřicha Lucemburského
MERANO – dnes lázeňské město, odkud Karel Lucemburský v roce 1333 odjížděl do Čech

BOLZANO (dle času) – největší město jižního Tyrolska
BRIXEN (krátká večerní zastávka) – místo exilu Karla Havlíčka Borovského, volná
prohlídka malého malebného městečka
5. den – čtvrtek 20. 10. – ráno návrat do Prahy
Cena – zaměstnanci a studenti UK ,posluchači U3V na UK, členové Klubu Alumni UK a
Spolku absolventů a přátel UK HTF 4 585,- Kč při závazném přihlášení společně
s platbou do 15. 9. 2016. Ostatní 4 985,- Kč. Snížená cena je pro posluchače U3V a
studenty 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 nutno uhradit bankovním převodem na účet UK HTF či v hotovosti nejpozději do
15. 9. 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. 1-lůžkový
pokoj lze zajistit za příplatek 1100,- Kč. Případný zájem o třílůžkové pokoje je třeba hlásit
předem. V ceně není zahrnuta případná místní doprava a vstupy do historických objektů, lze
však při vstupech počítat s výraznými slevami, jako tomu bylo při předchozích 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 32, 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 15. 9. 2016.
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) Freistadt – historie města a hlavní památky
2) Stručná historie Horních Rakous
3) Udine – historie města
4) Udine – hlavní památky
5) Milan Rastislav Štefánik a jeho poslední let
6) Aquileia - historie
7) Aquileia – hlavní památky

8) Pobyt Karla IV. v Itálii v letech 1331-1333
9) Cesta Karla Lucemburského do Itálie v roce 1337
10) Karlova cesta do Itálie v roce 1340

11) Grado – historie a památky
12) Belluno – historie a památky
13) Feltre – historie a památky
14) Trident – historie (bez podrobností k tridentskému koncilu)
15) Trident - památky
16) Tridentský koncil
17) Tridentský biskup Mikuláš Brněnský
18) Riva del Garda – historie a památky
19) Hrad Tirol – historie a význam
20) Jindřich Korutanský
21) Jan Jindřich Lucemburský
22) Markéta Pyskatá
23) Merano – historie a památky
24) Bolzano – historie a památky
25) Brixen – historie a památky¨
26) Karel Havlíček Borovský a jeho nucený pobyt v Brixenu

