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Vážení přátelé,
jsme cestovní kancelář s nejdelší působností na českém trhu
se zaměřením na výtvarné umění, zájezdy úspěšně pořádáme
již od roku 1991.
I v roce 2020 si můžete vybrat z pestré nabídky jednodenních
a vícedenních zájezdů, jejichž cílem jsou přední evropské galerie
a muzea, historické památky a výjimečné skvosty architektury.
Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a věříme, že i v tomto
novém katalogu naleznete zájezd, na který se s námi vydáte.
René Christen
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28. 3.
2020

RAFFAEL V BERLÍNĚ:

VÝSTAVA K 500. VÝROČÍ OD ÚMRTÍ JEDNOHO
Z NEJVĚTŠÍCH MISTRŮ ITALSKÉ RENESANCE
Národní galerie v Berlíně připravila komorní výstavu
několika obrazů z Berlína a jednoho z Národní galerie
v Londýně.

M

adony od Raffaella Sanzia da Urbino
(1483–1520) jsou vždy ozdobou velkých
sbírek, a zejména v 19. století byly považovány za vrchol renesančního umění a s oblibou
byly reprodukovány a kopírovány. Dnes se záliba
v mladších Raffaelových dílech opět vrací, a jejich
vystavením se pokoušíme poznat dobu, ve které
obrazy vznikly.
Z Londýna zapůjčený obraz Madony s karafiáty je vzácnou příležitostí vidět dílo, vzniklé
kolem roku 1508, spolu s díly, která byla získána
v 19. století pro berlínské sbírky. Obraz, který
poprvé od získání galerií v Londýně opouští ostrovní království proto, aby ukázal svoji krásu
inspirovanou dílem Leonarda da Vinci. Mladý
mistr z Urbina chtěl patrně porovnat svoji dovednost s umělcem o generaci starším, a proto zvolil
námět na Leonardovo dílo navazující.
Výstavu doplní i Raffaelova kresba hlavy
Madony, nazývané Madonna Terranuova (kolem
roku 1505), která je exponátem ze sbírky Kabinetu
mědirytin a díky své citlivosti na světlo je velmi
zřídka vystavována.
Pokračováním výstavy je i sbírka italského
umění 15. a 16. století, která je velmi kvalitní
a byla sestavena nejen s výtvarným citem, ale i se
smyslem pro didaktické poznání vývoje malířství
na jihu od Alp. Protějškem je soubor severského
umění ze stejné doby, který se nachází v severním
traktu budovy galerie.

PROGRAM ZÁJEZDU
sobota 28. 3.

Odjezd z Prahy v sobotu 28. března v 7.00 hodin
od stanice metra Roztyly z autobusového nádraží
Roztyly – stanoviště č. 7, příjezd do Berlína kolem
11.30 hodin, prohlídka výstavy Madony v Berlíně
a následně pak prohlídka zásadních děl italské
renesance ve stálé sbírce. Po přestávce porovnání
období 15. a 16. století v severském umění s uměním italským. Odjezd z Berlína v 17.00 hodin, příjezd na autobusové nádraží Praha–Roztyly kolem
22.30 hod., dle průjezdnosti silnic.
CENA ZÁJEZDU
Cena 1 230 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Stavitelů katedrál, Klubu přátel GHMP
a Klubu přátel Academia, pro ostatní zájemce cena
1 450 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním
autobusem, odborný výklad a osobní audio-guide
systém. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění,
především pojištění léčebných výloh v zahraničí.
Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit
z vlastních prostředků (výdaje asi 14 Eur).
KLUB

1 230 Kč

OST.

1 450 Kč
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16.–19. 4.

SLAVNÁ NĚMECKÁ HANZOVNÍ MĚSTA I.

2020
Zájezd koncipovala PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.,
historička se specializací na dějiny středověku
a historickou tradici.

H

anza, obchodní sdružení německých
měst, byla jedním z nejvýznamnějších
obchodních spolků své doby. Vznikla ve
středověku a po několik stovek let ovládala ekonomický prostor evropského severu. Patriciát hanzovních měst bohatl. Kupci věnovali značné částky na
stavbu okázalých radnic a velkolepých chrámů, pro
něž pořizovali nádherná umělecká díla. Z dálkového obchodu profitovaly nejen rušné přístavy, ale
i další města, která se ke spolku připojila. Kulturní
a politický vliv hanzy tak sahal hluboko do vnitrozemí. Během cesty navštívíme dva nejslavnější
hanzovní přístavy Hamburk a Lübeck, ale i dvě
menší půvabná městečka Havelberg (Havolín)
a Lüneburg.
PROGRAM ZÁJEZDU
čtvrtek 16. 4.

Odjezd z Prahy ve čtvrtek 16. dubna v 6.00 hodin z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7. Cesta do Lübecku, technické
zastávky. Po cestě zastávka ve městě Havelberg,
významném christianizačním centru a biskupství
založeném v 10. století na místě osady slovanských
Havolanů. Městu, které se později stalo členem
hanzy, vévodí mohutný románsko-gotický dóm
Panny Marie s lettnerem (chórová přepážka) s reliéfní výzdobou z produkce parléřovské huti. Večer
ubytování v hotelu v Lübecku.
pátek 17. 4.

Celý den LÜBECK – přezdívaný „Královna hanzy“ a „Matka cihlové gotiky“. Někdejší hegemon
baltského obchodu oplývá mnoha památkami,

které jsou zapsány na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Radnice (založena ve 13. století
na místě skupiny pozdně románských domů, byla
v době pozdní gotiky rozšířena, jedna z nejvýznamnějších historických radnic v Německu), dóm sv.
Jana Křtitele (založen jako katedrála ve 12. století
Jindřichem Lvem; uvnitř slavný triumfální kříž
od lübeckého sochaře Bernta Notkeho), farní
kostel Panny Marie (vzor severoněmecké cihlové
gotiky), kostel sv. Jakuba (gotický kostel rybářů
a námořníků), městské brány – mohutná Holstentor (Holštýnská brána) a Burgtor (Hradní brána),
četné měšťanské domy z 15.-18. století. Ve městě se
dochoval i středověký špitál sv. Ducha s kostelem
ze 13. století. Augustiniánský klášter byl přeměněn na muzeum (pěkná sbírka gotických oltářů
včetně děl Hanse Memlinga a Bernta Notkeho).
Noc v hotelu v Lübecku.
sobota 18. 4.

Celý den HAMBURK – kdysi jeden z hegemonů
hanzy, dnes druhé největší německé město a pulzující moderní metropole, která povstala z trosek
po velkém požáru v roce 1842 a bombardování
za druhé větové války. Prohlédneme si Radniční
náměstí, nábřeží řeky Alster, gotický kostel sv. Jakuba (gotický oltář sv. Lukáše a jedny z největších
barokních varhan v Německu) a navštívíme sbírky
slavné Kunsthalle s uměleckými díly z doby rozkvětu hanzovních měst (Mistr Bertram z konce
14. století) a stálou expozicí velikánů německého
a světového umění (Rembrandt, Peter Paul Rubens,
Canaletto, Mistr Francke, Caspar David Friedrich,
Claude Monet, Alfred Sisley, Edgar Degas, Pablo

6
Picasso, Paul Klee, and Max Beckmann). Noc v hotelu v Lübecku.
neděle 19. 4.

Cesta do Prahy se zastávkou v Lüneburgu. Bývalé
hanzovní městečko, o němž se prameny zmiňují
již v 10. století, prosperovalo díky obchodu se solí.
Pyšní se půvabnými uličkami s hrázděnými domy,
dřevěným jeřábem ze 14. století na nábřeží řeky
Ilmenau, radnicí s dvěma krásnými sály a pozoruhodnou výzdobou a několika mohutnými gotickými
kostely (sv. Jana, sv. Michala a sv. Mikuláše).
Příjezd na autobusové nádraží Praha–Roztyly
kolem 22.00 hod., dle průjezdnosti silnic.
CENA ZÁJEZDU
Cena 6 980 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Stavitelů katedrál, Klubu přátel Academia a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce
7 260 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním
autobusem, 3× ubytování se snídaní ve tříhvězdičkovém hotelu v Lübecku (pokoj pro 2 osoby s WC
a koupelnou), příplatek za jednolůžkový pokoj činí
1 760 Kč, výklad historika umění, osobní audio
systém, kompletní zdravotní a cestovní pojištění;
pojištění storna zájezdu lze sjednat za příplatek
290 Kč. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno
uhradit z vlastních prostředků (cca 45 Eur). V ceně
není zahrnuta městská taxa.
KLUB

6 980 Kč

OST.

7 260 Kč
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2. 5.
2020

VRANOV, KŘTINY
A SLOUP V MORAVSKÉM KRASU
Tato trojice poutních míst leží na severu od Brna
v krásné zalesněné oblasti, která je cílem mnohých,
kteří obdivují Moravský kras, památky architektury,
či sakrální památky.

Poutní chrám ve Vranově u Brna
Hlavní dominantou nevelké obce je poutní chrám
narození Panny Marie s klášterem paulánů
a hrobkou panujícího rodu Lichtenštejnů. Na
místě starší svatyně nechal zbudovat dnešní raně
barokní chrám Maximilián z Lichtenštejna mezi
léty 1617–1633, kam byla přenesena gotická soška Panny Marie, kterou dle tradice měli přinést
mniši pauláni, kteří sem byli v této době přivedeni
z Francie k zajištění chodu poutního místa. Posléze
byl chrám vymalován brněnským malířem J. J.
Etgensem a velmi kvalitně zařízen chrámovým
mobiliářem, z něhož vynikají obrazy vídeňských
akademických malířů P. Trogera. I. F. Leicher, F.
A. Maulbertsche a dalších, kteří sem byli povoláni
zmíněnými Lichtenštejny.

Poutní chrám ve Sloupu
Centrální chrám s dvojvěžím zbudovali v letech
1751–1754 manželé Rogendorfové, kostela se stala
pozdně gotická socha Piety, kterou získal darem
Karel Ludvík, hrabě z Rogendorfu. Ten ji nejprve
umístil u místního mlynáře, kde si ji posléze oblíbila
majitelova dcera, která se před sochou měla uzdravit.
To zavdalo iniciativě postavit zmíněný chrám, koncipovaný na půdorysu želvy – mariánskému symbolu
stálosti. Interiér kostela vymaloval ředitel vídeňské
akademie K. F. Sambach, který dodal obrazy majitelé panství v nedalekém Rájci. Architektem půvabné
pozdně barokní svatyně se stal Isidor Marcello Canevalle. Cílem návštěvníků i na boční oltáře. Hlavní
oltář je pojat sochařsky ve tvaru ciboria, do něhož je
nad tabernákl zasazena zmíněná Pieta.

Poutní chrám ve Křtinách
Zdejší malou lokalitu zdobí monumentální chrám
Jména Panny Marie, který nechali zbudovat premonstráti ze Zábrdovic v první polovině 18. století
dle plánů J. B. Santiniho Aichela. Do kostela postaveného na centrálním půdorysu byla přenesena
gotická socha z roku 1340, která se stala cílem
mnoha poutí nejen z brněnska, ale i z Hané a Dolních Rakous. K poutní svatyni se přimyká kaple
sv. Anny s ambity. Křtiny se řadí k nejvýznamnějším památkám architektonického dědictví
nejen svojí kvalitou, ale i zasazením do lesnatého
kraje, takže můžeme dodnes obdivovat genialitu
Santiniho Aichela, který byl mistrem v cítění architektonického prostoru a prostředí. Uvnitř je
chrám vyfreskován brněnským J. J. Etgensem,
sochařskou výpravu provedl Antonín Schweigl
se synem Ondřejem.

PROGRAM ZÁJEZDU
sobota 2. 5.

Odjezd z Prahy v sobotu 2. května v 7. 00 hodin
z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly –
stanoviště č. 7, odjezd zpět do Prahy kolem 17.00
hodiny. Příjezd na autobusové nádraží Praha –
Roztyly kolem 21.00 hod., dle průjezdnosti silnic.
CENA ZÁJEZDU
Cena 790 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu
přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál
a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce cena
820 Kč, cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, výklad historika umění a osobní audio
guide systém. Vstupné nutno uhradit z vlastních
prostředků.
KLUB

790 Kč

OST.

820 Kč
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23. 5.
2020

MONET V POSTUPIMI – VÝSTAVA
V POSTUPIMSKÉM PALAIS BARBERINI
Zhruba 110 děl zapůjčených z Museé d´Orsay, Museé
Marmottan v Paříži, z Národní galerie v Londýně,
z muzea Thyssen – Bornemisza v Madridu,
z Metropolitního muzea v New Yorku a Národní galerie
ve Washingtonu, zaručují vysokou úroveň výstavy.

L

ze předpokládat, že na výstavě se sejdou díla,
která se běžně nezapůjčují a jejichž vztahy
není obvyklé porovnávat a sledovat.
V centru Postupimi vznikla velice zajímavá
stavba, která se stává místem hodnotných výstav
výtvarného umění. Ve středu města, nedaleko
zámku, vyrostla v 18. století budova inspirovaná římským palácem rodiny Barberini. Ta byla
dílem architekta Carla von Gontarda a stala se
ozdobou Starého trhu – náměstí mezi kostelem
sv. Mikuláše a zámkem. Budova financovaná
pruským králem byla v 19. století rozšířena
o dvě příčná křídla a stala se místem kulturní
akcí všeho druhu.
Při náletu v roce 1945 byla silně poškozena
a posléze v roce 1948, byla stržena jako nepotřebná.
Místo pak bylo po dlouhá desetiletí nevyužívané.
Až v roce 2005 začala stavba repliky budovy podle studie architektů Hilmera Sattlera a Albrechta pro nadaci Hasso Plattners, která je i velkým
sběratelem impresionistických děl. Postupim tímto
rozhodnutím získala místo, kde se znalec umění
a mecenáš prof. Hasso Plattners může dlouhodobě
zabývat uměním přelomu 19. a 20. století a svojí výstavní činností se tak přiřadit k velkým výstavním
síním Německa.
Od 22. 2. 2020 do 1. 6. 2020 bude v galerii
velká výstava Claude Monet (1840–1926), která
kromě vlastních děl ze sbírky nadace ukáže krajinářské dílo jednoho ze zakladatelů impresionismu. Řada zápůjček z evropských a amerických
sbírek bude dokonalým přehledem vývoje díla

v čase, od prvních impresí až po cyklus leknínů
a pohledů do vlastní zahrady.
PROGRAM ZÁJEZDU
sobota 23. 5.

Odjezd z Prahy v sobotu 23. května v 7.00 hodin
od stanice metra Roztyly z autobusového nádraží
Roztyly – stanoviště č. 7. Cesta do Postupimi se
dvěma zastávkami, příjezd do Postupimi kolem
12.00 hod. Prohlídka výstavy v paláci Barberini
a následně pro zájemce prohlídka okolí paláce
a centra Postupimi. Odjezd do Prahy v 17.00 hod.
Příjezd na autobusové nádraží Praha – Roztyly
kolem 22.30 hod., dle průjezdnosti silnic.
CENA ZÁJEZDU
Cena 1230 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu
přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál
a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 1450 Kč.
Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem,
odborný výklad, osobní audio-guide systém. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění, především
pojištění léčebných výloh v zahraničí. Vstupné do
objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních
prostředků (výdaje asi 10 Eur).

KLUB

1 230 Kč

OST.

1 450 Kč
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20. 6.
2020

PO STOPÁCH CÍSAŘOVNY ALŽBETY
1837–1898 /SISSI/ VE VÍDNI
Rakouská císařovna Alžběta se zapsala do dějin
města Vídně na několika místech, která je dodnes
možno navštívit.

J

ako manželka císaře Františka Josefa I se tato
panovnice z rodu Wittelsbachů stala rakouskou císařovnou. Místem svatby byl kostel
Augustiniánů ve Vídni v roce 1854, a stříbrnou
svatbu pak oslavil císařský pár ve Votivním kostele, postaveném jako dík za záchranu Františka
Josefa při nepovedeném atentátu. Císařovna Alžběta byla osobou excentrickou, která se nikdy
nesžila s vídeňským dvorem.
Její záliba v romantických představách o Maďarech a sebestředný zájem o svoji vnější podobu,
zcela pohltil její život. Vynikající jezdkyně a milovnice řeckého umění se vzdalovala místu panování
svého manžela a dětství svých dětí. Její osud byl od
roku 1889 poznamenán tragickou smrtí korunního
prince Rudolfa, a rovněž její vztah k císaři je možno
pokládat za odtažitý. Složitý a pestrý život ukončila roku 1898 ruka vraha při nástupu na parník
v Ženevě. Dnes je císařovna Alžběta pokládána za
jednu z osob spojených s Vídní, romantické pojetí
jejich osudů se promítá i do literárních a filmových
děl. Do jaké míry je dnešní zájem, ne nepodobný
zájmu o hvězdy mediálního prostředí, reálný, není
možno jednoznačně říci. Co je pouhou legendou
a co je historickou skutečností musíme hledat pod
nánosem legend, palácových historek a vzpomínek
služebnictva.
Pravdou však zůstává, že některá místa spojená
s životem císařské rodiny a císařovnou Alžbětou
jsou dodnes význačnými památkami na dobu druhé poloviny 19. století a mají své místo v dějinných
výtvarného umění.
Prvním takovým místem jsou některé prostory
v Hofburgu s dodnes zachovanými interiéry, do-

kládajícími život na dvoře v devatenáctém století.
Dalším místem, které je možno s císařovnou spojovat, je hradní zahrada s Theseovým chrámkem
v řeckém stylu. Stavba, a kdysi zde umístěná socha
od Canovy je sice starší, ale legenda praví, že to bylo
oblíbené místo císařovny v zahradě u Hofburgu.
V Lainzské oboře je pak tzv. Hermova vila,
která byla pro císařovnu postavena jako dárek od
jejího manžela v letech 1882 – 86. Spolu s oborou
a malým parterem u domu je to pěkná ukázka
novorenezanční stavby podle plánů Karla Hasenauera, s dekoracemi od Gustava Klimta a Hanse Makarta. V budově jsou zachovány místnosti,
které císařovna obývala, včetně tělocvičny a pompejských pokojů. Do jaké míry byla stavba stejně
oblíbeným místem jako Achillova vila na Korfu,
můžeme dnes jen tušit Alžběta dům užívala necelých dvanáct let. Místem, které je spjato s osudem
Císařovny Alžběty je i votivní kaple u kostele sv.
Františka z Assisi. Tato stavba, započatá v roce
1898 podle plánů architekta Viktora Luntze, byla
stavěna dlouhých deset let, a až v roce 1908 byla
dokončena votivní kaple zasvěcená Alžbětě Durynské, která je i památníkem zavražděné císařovny.
Interiér byl proveden v secesním duchu, s odkazy
na císařskou kapli v Cáchách a stavby porýnského
románského slohu. Kapli vyzdobenou mozaikami
navštívil František Josef I v roce 1913.
PROGRAM ZÁJEZDU
sobota 20. 6.

Odjezd z Prahy v sobotu 20. června v 7.00 hodin
z autobusového nádraží Roztyly stanoviště č. 7, příjezd do Vídně kolem 11.00 hodin, návštěva prostor
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tzv. Sissi muzea v Hofburgu, následně procházka
královskou zahradou a odjezd kolem 14.00 hod
do obory v Lainzu. Zde prohlídka Hermovy vily
a v 17.00 hod odjezd ke kostelu sv. Františka z Assisi a zde prohlídka votivní kaple, dle možností
otevření. Odjezd z Vídně v 18.00 hodin, příjezd
na autobusové nádraží Praha – Roztyly kolem
23.00 hod., dle průjezdnosti silnic.
CENA ZÁJEZDU
Cena 1 070 Kč pro členy Uměleckého klubu,
Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce
1 270 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním
autobusem, odborný výklad a osobní audio-guide
systém. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění,
především pojištění léčebných výloh v zahraničí.
Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit
z vlastních prostředků (výdaje asi 15 Eur).
KLUB

1 070 Kč

OST.

1 270 Kč
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1.–6. 7.
2020

IRSKO SVATÉHO PATRIKA
(DUBLIN, NEWGRANGE, KNOWTH, TRIM
A STAROIRSKÉ KLÁŠTERY)
Bouřlivou minulost Irska poznamenali Keltové,
Vikingové i nadvláda sousední Anglie.

J

eho tajemnou, nepoddajnou krajinu, formovanou blízkostí mocného Atlantiku a posetou jezery, lidé osídlili již v pravěku. Vzdálené Irsko
významně ovlivnilo evropskou kulturu. V raném
středověku se země sv. Patrika stala zřídlem misionářů, jejichž činnost pomohla rozšířit křesťanskou
víru na evropském kontinentě. V 19. a 20. století
se irští intelektuálové a umělci výrazně podíleli
na formování moderní anglické kultury. Vydejte
se s námi ke kořenům Irska i za poznáním současného pulzujícího Dublinu. Program připravila
PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.
PROGRAM ZÁJEZDU

mohyl a čeká nás i návštěva malého muzea o životě v pravěkém Irsku.
MONASTERBOICE je staroirský klášter
s fragmenty architektury z doby raného středověku. Za zmínku stojí i dokonale zachovalý monumentální kamenný kříž z 10. století, který je
jedinečnou ukázkou středověkého sochařství.
TRIM, kdysi nejpůsobivější z normanských
hradů v Irsku. Trosky mohutné obytné věže (donjonu), postavené na přelomu 12. a 13. století na unikátním půdorysu kříže, jsou důkazem stavitelského
umění ovlivněného francouzskou architekturou.
Noc v hotelu v centru Dublinu.

středa 1. 7.

pátek 3. 7.

V 06.45 hodin sraz účastníků na letišti Václava
Havla v Praze, odletová hala Terminálu 2, 1. patro,
kde bude čekat zástupce cestovní kanceláře s informační cedulí UMĚLECKÝ KLUB. Předpokládaný
přílet do Dublinu v 10.25 hodin a transfer autobusem do hotelu. Večerní Dublin nabízí posezení
v některé z výborných restaurací či rušných hospod
s vynikajícím pivem.

DUBLIN A JEHO PROSLULÁ MUZEA – TRINITY COLLEGE A KNIHA Z KELLSU
KNIHA Z KELLSU (Book of Kells) je biblí
křesťanských Keltů. Jde o výjimečně zdobený raně
středověký rukopis, jehož fantastické ornamenty
patří k nejúžasnějším dílům západní knižní malby.
Památka patří do skupiny tzv. iroskotských rukopisů, které vznikaly od konce 6. do počátku 9. století.
Jedná se o nejcennější skvost irského písemnictví
i malířství.
Národní Muzeum (NATIONAL MUSEUM
OF IRELAND) je ve světě unikátní archeologická
sbírka, která uchovává poklady dávných keltských
králů, nádherné ukázky pravěkého, starověkého
i raně středověkého zlatnictví, včetně působivých
vikingských památek.
Komentovaná prohlídka NÁRODNÍ GALERIE (NATIONAL GALLERY OF IRELAND),
která nabízí díla evropského malířství od rene-

čtvrtek 2. 7.

Irská města NEWGRANGE a KNOWTH
jsou unikátní díla megalitického stavebnictví.
Monumentální pohřební mohyla Newgrange
z mladší doby kamenné byla vybudovaná kolem roku 3200 př. n. l. Do centra stavby vede
mnohametrový tunel, který prozáří slunce vždy
v době zimního slunovratu. Celý komplex je na
seznamu světového dědictví UNESCO. Nový
prohlídkový okruh zahrnuje exteriéry obou
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sance po impresionismus. Velmi krásná je kolekce
italského a francouzského umění. Mezi největší
skvosty galerie patří obrazy od Vermeera, Rembrandta, Caravaggia, W. Turnera či C. Moneta.
Noc v hotelu v centru Dublinu.
sobota 4. 7.

DUBLIN, město dvou katedrál. Dopoledne procházka po historickém jádru města, které vzniklo
kolem původních osad na řece Liffey – keltské
a vikingské. Oficiálně se počátky města kladou
do 8.-10. století, ale osídlení zdejší oblasti sahá až
do pravěku a první zmínky v pramenech najdeme
již u Ptolemaia. Původní středověké srdce města se
nachází poblíž katedrály Christ Church (založená
v 11. stol.), kostela sv. Ouena (Audoenus) a dublinského hradu. Nedaleká katedrála sv. Patrika
(založená ve 12. stol.) je hlavním kostelem Irské
církve a zároveň národním památníkem. Nejvíce
dublinských památek však pochází z 18. a 19. století. K pěkným ukázkám georgiánské architektury
patří například okolí Merrion Square. Dublin je
ale i městem parků, mostů a pomníků. Odpoledne
individuální volno. Můžete se procházet po nábřeží
řeky Liffey či navštívit některý ze slavných hostinců ve čtvrti Temple Bar. Noc v hotelu v centru
Dublinu.
neděle 5. 7.

STAROIRSKÉ KLÁŠTERY CLONMACNOISE
a GLENDALOUGH
CLONMACNOISE je raně středověký irský
klášter v malebném povodí řeky Shannon. Opatství s kamennou věží, mnišskými kamennými
domky a monumentálními kříži bylo založeno sv.
Kieranem v roce 545 a představovalo významné
náboženské centrum keltské vzdělanosti, ale bylo
také pohřebištěm králů z Tary a Connaughtu.
GLENDALOUGH je klášter v magické krajině
mezi jezery na dosah Národního parku Wicklow.
Jedná se o výjimečnou památku z dob nástupu
křesťanství v Irsku. Nejstarší budovy jsou spojené
s památkou svatého Kevina, který vztahem k přírodě a zvířatům v mnohém připomínal pozdějšího sv.
Františka z Assisi. Noc v hotelu v centru Dublinu.

pondělí 6. 7.

Dopoledne přesun na letiště, odlet v 17:25 z Dublinu do Prahy. Předpokládaný přílet ve 22.30 hodin.
CENA ZÁJEZDU
Cena zájezdu 26 560 Kč pro členy Uměleckého
klubu, Klubu přátel GHMP, Klubu přátel Stavitelů
katedrál a Klubu Academia, pro ostatní zájemce
27 890 Kč zahrnuje letenku do Dublinu a zpět
(pravidelnou linkou KLM přes Amsterdam), volnou váhu zavazadel 1PC/23 kg za osobu, přepravu
kabinového zavazadla do 8 kg zdarma včetně všech
letištních a bezpečnostních tax, dopravu z letiště
do hotelu a zpět, 5× ubytování se snídaní v tříhvězdičkovém hotelu v centru Dublinu, kompletní
zdravotní a cestovní pojištění, audio-guide systém,
výklad histrika umění, veškeré autobusové výlety
v rámci programu (celodenní autobusový výlet do
Clonmacnoise, Glendalough, celodenní výlet do
Newgrange, Monasterboice a Trimu), vstupenky do
Clonmacnoise, Glendalough, Newgrange a Trinity
College. Ostatní vstupné nutno uhradit z vlastních
prostředků (výdaje asi 30 Eur). Příplatek za jednolůžkový pokoj činí 4 150 Kč, pojištění storna
zájezdu lze sjednat za příplatek 550 Kč. Cena nezahrnuje částku za místní MHD a místní taxy.
Částku na spropitné za služby 20 Eur – vybere
průvodce na srazu na letišti.
KLUB

26 560 Kč

OST.

27 890 Kč
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11.–13. 9.
2020

INNSBRUCK – METROPOLE RAKOUSKÉHO
TYROLSKA A JEJÍ OKOLÍ
Program koncipovala PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.,
historička se specializací na dějiny středověku,
historickou tradici a česko-rakouské vztahy.

T

ranzitní region dnešního rakouského Tyrolska je kontinuálně osídlen od mladší doby
kamenné. Své stopy zde zanechali Ilyrové,
Keltové i Římané, kteří využili Brennerský průsmyk jako spojnici na obchodní stezce směřující
z Verony přes Oenipons (Innsbruck) a jeho vojenskou pevnost Veldidenu (Wilten) do Řezna. Po
pádu antického Říma ovládli zdejší oblast Bavoři,
přičemž církevně byla spravována z Brixenu. Samostatné Tyrolské hrabství vzniklo ve 12. století,
kam sahají i kořeny Innsbrucku jako městské osady
s tržním právem. Dějiny Tyrolska byly vzhledem
k jeho hraniční poloze vždy dramatické. O území
s lukrativními alpskými přechody se přetahovaly
mocné evropské dynastie. Kromě Wittelsbachů,
kteří vládli Bavorsku, se o ně zajímali Lucemburkové i Habsburkové. Právě oni získali Tyrolsko
v roce 1363 do trvalého držení. Pod jejich vládou
se bohatý, ale stále provinční Innsbruck postupně
proměnil v císařskou rezidenci. Město s nesmírným ekonomickým i kulturním potenciálem se na
přelomu 15. a 16. století stalo skutečnou metropolí
habsburského Tyrolska.
PROGRAM ZÁJEZDU
pátek 11. 9.

Odjezd z Prahy v 6.00 hodin od stanice metra
Roztyly z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště č. 7. Po cestě návštěva goticko-renesančního
hradu TRATZBERG, jehož historie sahá až do
13. století. Hrad, který dnes vlastní rodina von
Enzenberg, sloužil na přelomu 15. a 16. století císaři
Maxmiliánovi I. jako lovecká rezidence. Nádherně
dekorované fasády, hlavní sál se slavným malova-

ným rodokmenem Habsburků a zčásti původní,
bohatě vyřezávaný mobiliář nás přenesou do období renesance. Reprezentační místnosti hradu patří
k jedinečným ukázkám luxusní rezidence své doby.
Později odpoledne přesun do Innsbrucku. V podvečer ubytování v Innsbrucku ve čtyřhvězdičkovém
hotelu a procházka centrem města.
sobota 12. 9.

Ráno návštěva barokního chrámu Panny Marie
v premonstrátském klášteru WILTEN, založeném
již ve 12. století na místě někdejší římské vojenské pevnosti. Poté prohlídka města SCHWAZ.
Významné hornické město, které zažilo dobu největšího rozkvětu na přelomu 15. a 16. století, bylo
jedním z center ekonomického impéria rodu Fuggerů. Město pod vedením Jacoba Fuggera, zvaného
Bohatý, profitovalo z obchodu s mědí a stříbrem.
Navštívíme farní kostel Panny Marie, působivou
ukázku monumentálního pozdně gotického halového prostoru, a blízký františkánský klášter se zachovanými nástěnnými malbami v křížové chodbě.
Po obědě prohlídka historického centra města
a jeho památek. Mauzoleum Maxmiliána I. ve
Dvorním kostele (Hofkirche) patří k unikátním
dílům evropského sochařství. Projekt hrobky zadal
císař Maximilián I. ještě za svého života a původně
byl zamýšlen pro kapli sv. Jiří na hradě ve Wiener
Neustadt. Nedokončeného návrhu se později ujal
císařův vnuk Ferdinand I., jenž přenesl slavnostní
hrobku do Innsbrucku a umístil ji jako kenotaf ve
Dvorním kostele, postaveném speciálně pro tento účel. Náhrobek obklopený postavami předků
a členů císařovy rodiny je odkazem na dobu, kdy
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se Habsburkové rodově spojili s burgundskými vévody. Nedaleký barokní Dóm sv. Jakuba navrhl
architekt Johann Jakob Herkomer. Pěkná fresková
a sochařská výzdoba je dílem mnichovských bratří Cosmy Damiana a Egida Quirina Asamů, ale
skutečný poklad se skrývá na hlavním oltáři. Je jím
půvabný obraz Panny Marie od Lucase Cranacha
staršího. K neméně zajímavým památkám v centru města patří Zlatá stříška, slavnostní arkýř,
vybudovaný pro císaře Maxmiliána I. V podvečer
individuální volno.
neděle 13. 9.

Dopoledne renesanční hrad AMBRAS. Luxusní
rezidenci nad Innsbruckem vybudoval v její renesanční podobě arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský.
Druhorozeného syna císaře Ferdinanda I. fascinovala rytířská kultura a zbraně i jemně propracované produkty uměleckého řemesla. Část jeho
proslulých sbírek uvidíme v původních prostorách,
které k tomu byly určené. Navštívíme skvěle vybavenou renesanční zbrojnici a kabinet kuriozit s portréty Jana Žižky či valašského knížete Vlada III.
V Horním hradě pak reprezentační Španělský sál
a obytné místnosti, v nichž je mimo jiné vystavena
habsburská portrétní galerie s díly od Tiziana či
Arcimbolda.
Odpoledne odjezd do Prahy. Po cestě budeme
mít možnost obdivovat krásy alpské krajiny i mohutné hrady, které strážily zemskou stezku mezi
Brixenem a Řeznem (např. Kufstein). Příjezd na autobusové nádraží Praha–Roztyly kolem 23.00 hod.,
dle průjezdnosti silnic.

CENA ZÁJEZDU
Cena 5 380 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP, Klubu Academia a Klubu přátel
Stavitelů katedrál, pro ostatní zájemce 5 560 Kč.
Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem,
2× ubytování se snídaní ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Innsbrucku (pokoj pro dvě osoby s koupelnou
a WC), zdravotní a cestovní pojištění, audio-guide
systém a odborný výklad. Za příplatek 290 Kč lze
sjednat pojištění storna zájezdu, příplatek za jednolůžkový pokoj činí 930 Kč. Vstupné nutno uhradit
z vlastních prostředků (výdaje cca 22 Eur).
KLUB

5 380 Kč

OST.

5 560 Kč
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24.–29. 9.
2020

FLORENCIE – MĚSTO UMĚLCŮ, VELMOŽŮ,
SVĚTCŮ A TYRANŮ.
Program připravil prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.,
spoluautor knihy Florencie: město umělců, velmožů,
světců a tyranů a odborník v oboru výtvarného
umění a kulturní historie 16.-19. století, který bude
zároveň lektorem zájezdu.

F

lorencie je proslulá zejména jako kolébka renesance a jako působiště geniálních umělců
formátu Danta, Petrarky, Brunelleschiho,
Leonarda a Michelangela. Ve skutečnosti ale nabízí toto město na řece Arnu milovníkům umění
bohatou škálu děl sahající od antiky přes raný
středověk až po baroko a klasicismus. Během
několikadenního pobytu se blíže seznámíme jak
s nejproslulejšími památkami, tak i s některými
méně známými, ale o to přitažlivějšími florentskými uměleckými a kulturněhistorickými poklady.
Dominantu města tvoří katedrála S. Maria
del Fiore, na jejíž zvonici se podílel jako architekt
Giotto a jejíž mohutná kupole od Brunelleschiho
se stala vzorem pro množství staveb raného novověku; inspiroval se jí i Michelangelo při projektování kupole chrámu sv. Petra ve Vatikánu.
V těsném sousedství katedrály stojí Baptisterium
sv. Jana Křtitele, humanisty obdivovaná svatyně,
jejíž počátky sahají do časů pozdní antiky. V kupoli baptisteria se dochovaly jedinečné mozaiky
ze 13. století. Slavná je trojice bronzových vstupních dveří od Andrey Pisana a Lorenza Ghibertiho. Nejvýznamnější florentská sochařská díla
včetně prací Michelangelových a Donatellových
soustřeďuje muzeum ve středověkém paláci Bargello, někdejším sídle velitele městské policie,
užívaném i jako vězení. Jedinečnou galerii renesančních soch představuje též fasáda pozoruhodného kostela Orsanmichele, který dlouho sloužil
současně jako obilná sýpka. Scénograficky řešené
náměstí Piazza della SS. Annunziata proslavila

především harmonicky vyvážená fasáda Špitálu
neviňátek (Spedale degli Innocenti), mistrovská
práce Filippa Bruneleschiho. Pozornost si zaslouží
i přilehlý mariánský kostel, jehož vnější nádvoří, Chiostrino dei Voti, zdobí vynikající fresky
raných florentských manýristů, mj. Andrey del
Sarto, Jacopa Pontorma a Rossa Fiorentina.
Nejslavnější florentskou patricijskou rodinu,
z níž vzešli v 15. století vládci města i státu, připomíná Palazzo Medici-Riccardi, rodové sídlo
vybudované Cosimem Medicejským st. podle
Michelozzova projektu. Jen pár kroků odtud se
nalézá chrám S. Lorenzo, Brunelleschiho klasická stavba ve stylu nejčistší rané renesance. Na
budování a výzdobě přilehlých staveb (Biblioteca Laurenziana a Nová sakristie) se významně
podílel Michelangelo Buonarroti. Medicejské
náhrobky se slavnými personifikacemi Večera,
Jitra, Noci a Dne náleží k mistrovým nejznámějším dílům. V památník medicejské slávy
byl v průběhu 16. století proměněn také Palazzo
Vecchio, do té doby tradiční sídlo republikánské
vlády. Náměstí Piazza della Signoria s přilehlou monumentální Loggií dei Lanzi představuje
jedinečnou sochařskou galerii pod širým nebem
zahrnující mistrovské práce od antiky až po klasicismus. K vrcholům náleží Donatellova Judita
(kopie) a bronzový Perseus od Benvenuta Celliniho. Až do roku 1873 stál před Palazzo Vecchio
rovněž Michelangelův David, dnes nahrazený
na původním místě kopií (originál lze shlédnout
v Galerii Akademie).
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Slávu a moc mendikantských řeholí ve středověké Florencii dodnes připomínají zejména dva
monumentální chrámy ležící na protilehlých
okrajích městského jádra. Dominikánská svatyně
S. Maria Novella hrála významnou roli i v politických dějinách Toskánska. Za nádherným průčelím podle návrhu Leona Battisty Albertiho se
otevírá návštěvníkovi gotické trojlodí vyzdobené
pracemi nejslavnějších florentských malířů včetně
Giotta, Masaccia, Ghirlandaia a Filippina Lippiho. Františkánský chrám Santa Croce je jakýmsi
florentským panteonem, v němž se nalézají hroby
nejslavnějších Florenťanů včetně Michelangela,
Niccoly Machiavelliho a Galilea Galileiho. Prázdný
kenotaf symbolicky upomíná i na Danta Alighieriho, jenž byl ze svého rodného města vyhnán
a místo posledního odpočinku nalezl ve vzdálené
Ravenně. Kostel Santa Croce se mimoto chlubí
i mistrovskými díly Donatella, Antonia canovy
a zejména Giotta a jeho následovníků. Součástí
přilehlého klášterního areálu je Cappella Pazzi,
dokonale zachovaný architektonický skvost od
Filippa Brunelleschiho.
Přes most zlatníků Ponte Vecchio, nejstarší
a nejslavnější z mostů přes Arno, se dostaneme
do Oltrarna, svérázné a starobylé čtvrti stísněné pod vysokými kopci na jižním břehu řeky.
Zde stojí majestátní Palazzo Pitti, někdejší sídlo
medicejských a habsbursko-lotrinských vévodů
a italských králů, sloužící dnes jako jedinečné
muzeum. K paláci přiléhá Giardino di Boboli,
největší zahradní areál ve Florencii a architektonicky koncipovaný park, doplněný řadou
jedinečných staveb od manýrismu až po 19. století. Vysoko nad městem se na této straně Arna
vypíná hora Monte alle Croci, na jejímž vrcholu
stojí nejkrásnější z toskánských románských
bazilik – S. Miniato al Monte. V jejím interiéru
nalezne návštěvník kromě vrcholných památek
středověkého umění i skvost renesančního sochařství, náhrobek portugalského kardinála Jakuba od Antonia Rosselina. Krátká cesta mezi
cypřiši a piniemi, která vede napříč bývalou
medicejskou pevností, nás dovede k vyhlídkové
terase u Piazzale Michelangelo, odkud se v pod-

večerním měkkém světle otevírá nejkrásnější
výhled na panorama Florencie.
Florencie je sídlem nesčetných muzeí a galerií.
Pokud by je chtěl milovník umění a historie poznat
všechny, nestačil by mu na to v tomto městě ani
měsíc. Během našeho pobytu společně navštívíme
tři expozice. Galerie Uffizi, jedno z nejslavnějších uměleckých muzeí světa, připomíná klasickou
učebnici dějin výtvarného umění. Nabízí nejen
úchvatnou kolekci toskánských malířů (Giotto,
Piero della Francesca, Paolo Uccello, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti,
Agnolo Bronzino), ale též mistrovské práce Mantegny, Raffaela, Tiziana, Caravaggia a mnoha dalších italských mistrů. Kromě nich se zde nalézají
i významné ukázky jiných malířských škol včetně
španělské (Goya) a také práce záalpských mistrů od
Huga van der Goes a Albrechta Dürera až po Rembrandta. Sugestivní duchovní zážitek nabízí Museo
nazionale di San Marco, věnované v prvé řadě
dílu malujícího mnicha Fra Angelika. Klíčovou
část expozice v někdejším dominikánském klášteře představují dochované mnišské cely s původní
malířskou výzdobou. Konvent San Marco proslul
i jako oblíbené tuskulum Medicejských a také jako
působiště radikálního kazatele Girolama Savonaroly. Museo dell´Opera del Duomo, znovu otevřené
po rozsáhlé rekonstrukci v říjnu 2015, představuje
jedinečný zážitek nejen pro své exponáty, ale i pro
fascinující způsob instalace monumentálních soch
z florentské katedrály a z její kampanily. Mezi
poklady tohoto muzea náleží Donatellova Maří
Magdalena a Michelangelova pozdní Pieta.
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PROGRAM ZÁJEZDU
čtvrtek 24. 9.

Sraz účastníků v 05:10 hodin v odletové hale Letiště Václava Havla, Terminál SEVER II, přílet do
Boloně ve 09:10 hodin, transfer do hotelu v centru
Florencie.
čtvrtek 24. 9. až pondělí 28. 9.

Program dle počasí, který je popsán výše.
úterý 29. 9.

Ráno transfer do Boloně na letiště. Plánovaný přílet do Prahy ve 11:40 hodin.
CENA ZÁJEZDU
Cena 21 950 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP, Klubu Academia a Klubu přátel
Stavitelů katedrál a cena 22 830 Kč pro ostatní
zájemce zahrnuje letenku letecké společnosti ČSA
na pravidelné lince Praha–Boloňa–Praha, včetně
všech poplatků spojených s letenkou, transfer z le-

tiště v Boloni do hotelu ve Florencii a zpět (letenka
zahrnuje 1 zavazadlo na odbavení do nákladového
prostoru do 23 kg, jedno příruční zavazadlo do 8 kg
nepřesahující rozměry 56×45×25 cm), 5× ubytování ve tří až čtyřhvězdičkovém hotelu se snídaní
v centru Florencie (Piazza Santissima Annunziata), který nám umožní podrobné poznání tohoto
úchvatného města (pokoj pro 2 osoby s koupelnou
a WC), zdravotní a cestovní pojištění, pojištění
storna lze sjednat za příplatek 550 Kč, osobní audio guide systém, výklad historika umění. Vstupné
nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi
40 Eur). Příplatek za jednolůžkový pokoj činí 4
260 Kč. V ceně není zahrnut osobní městský poplatek – hradí každý samostatně na konci ubytování
v recepci hotelu (cca 4 Euro/os./noc).
KLUB

21 950 Kč

OST.

22 830 Kč
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26. 9.
2020

MOST, LITVÍNOV, OSEK A HROB
VÝZNAČNÉ PAMÁTKY
V PRŮMYSLOVÉM KRAJI
Místa v okolí Mostu jsou známa jako krajina
postižená průmyslem a masivním bouráním staveb
a ničením kulturních památek.

V

dnes již silně změněné krajině se nachází
celá řada zajímavých stavebních a výtvarných památek, které nejsou příliš známy.
Na průmyslový sever se za uměním moc nejezdí,
a je to v zásadě škoda. Mezi dožívajícími uhelnými
doly a mezi areály chemiček je možné najít památky evropského významu.
Most
Město Most bylo v sedmdesátých letech zlikvidováno těžbou uhlí a z jeho stavebních památek zbyl
jen děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie,
který byl přesunut v roce 1975 na nynější stanoviště. Kostel postavený v letech 1517–1600, který
nahradil původní trojlodní baziliku z 13. století
zničenou požárem se odlišuje od většiny městských kostelů u nás. Kostel je trojlodí se stejnou
výškou lodí a krouženou klenbou, která vychází ze
saské gotiky a u které dochází k použití žeber jako
výtvarného prvku, která se místy oddělují od kápí.
Za autora je považován mistr Jakub Heilmann,
žák Benedikta Reida. Kolem kostela dnes vniká
lapidárium soch ze zrušených obcí kolem Mostu
a suterén kostela, která byl podstavou při přesunu,
se stal galerií výtvarného umění.
Litvínov
Nedaleký Litvínov je místem kde stojí velká chemička, ale místo má bohatou historii spojenou s rodem Valdštejnů. Nejzajímavější architekturou je
kostel Archanděla Michaela, který je nadprůměrnou realizací architekta Jeana Baptista Matheye
z let 1684–95, který byl do Prahy a Litvínova povolán arcibiskupem Janem Bedřichem z Valdštejna.

Kostel stojící na malém návrší je pěknou ukázkou
architektura raného baroka u nás.
Litvínovskou kuriozitou je budova zvaná
Koldům, experimentální stavba obytného domu
se službami a restauracemi postavená v letech
1947–58 a který je dílem architektů Václav
Hilského a Evžena Linharta. Ti se zde pokusili naplnit utopistickou vizi společného bydlení
v minimálních bytech.
Osek
Vrcholem výletu je cisterciácký klášter v Oseku,
středověké založení s barokní obnovou, je od
13. století jedním z míst, která mají velký vliv na
rozvoj kraje. Do dnešních dnů zachovaná kapitulní síň s kamenným pulpitem je spolu s křížovou
chodbou dokladem skvělé stavební úrovně kláštera
založeného rodem Rýzenburků. Klášter prošel několika obdobími rozvoje a pádu, jeho příznivci byli
jak Přemyslovci, tak i Jan Lucemburský. Zásadní
obnova pak nastala v roce 1626, kdy byl klášter
opět oživen arcibiskupem Loheliem a následně
došlo k výrazné barokní přestavbě dílnou Ottavia
Broggia, která se dochovala do dnešních dnů.
Hrob
Poslední zastávkou bude prohlídka základů
kostela v Hrobu. Ten byl prvním protestantským
kostelem na tomto území a jeho uzavřeném a následným zbořením v roce 1617 bylo iniciováno
stavovské povstání a následná třicetiletá válka.
Základy byly archeologicky dohledány v roce 1913.
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PROGRAM ZÁJEZDU
sobota 26. 9.

Odjezd z Prahy v sobotu 26. září v 7.30 hod
z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly –
stanoviště č. 7, příjezd do Mostu kolem 9.00 hod
prohlídka děkanského kostela a jeho okolí. Odjezd do Litvínova v 11.00 hod, prohlídka kostela
v Litvínově a krátká zastávka u Koldomu. V 14.00
hod prohlídka kláštera v Oseku, v 16.00 odjezd do
Hrobu, kde při krátké zastávce prohlídka základů
protestantského kostela. Návrat zpět do Prahy, příjezd kolem 19.00 hod na autobusové nádraží Praha
Roztyly, dle průjezdnosti silnic.

CENA ZÁJEZDU
Cena 750 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu
přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál
a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce cena
790 Kč, cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, výklad historika umění a osobní audio-guide systém. Vstupné nutno uhradit z vlastních
prostředků.
KLUB

750 Kč

OST.

790 Kč
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SMLOUVA O ZÁJEZDU
ZÁVÁZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD UMĚLECKÉHO KLUBU
* Hvězdička značí povinné položky.
Přihlášku zašlete na adresu Uměleckého klubu: Hudečkova 2036/1a, 140 00 Praha 4
Název zájezdu ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Cena zájezdu �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
* Jméno a příjmení nebo firma a jméno kontaktní osoby: �����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Titul  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Rodné číslo �������������������������������������������������������������������
IČ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIČ �������������������������������������������������������������������������������
* Ulice, číslo ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
* Město  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * PSČ �������������������������������������������������������������������������������
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cestující je členem Cestující je členem
* Mám zájem o pojištění
uměleckého klubu: Klubu přátel GHMP /
storna zájezdu za 290 Kč
Klubu
přátel
Akademia
/
na osobu:
ANO / NE
Klubu přátel Stavitelů katedrál:
ANO / NE
ANO / NE

Ubytování:
jednolůžkový pokoj
dvojlůžkový pokoj
trojlůžkový pokoj

Spolucestující:
(Zde vyplňte pouze jméno Vašeho spolucestujícího. Každý účastník zájezdu musí však mít vyplněnou
i vlastní smlouvu.)
Jméno a příjmení �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s všeobecnými podmínkami zájezdů CK Umělecký klub s.r.o., Praha 4-Krč,
Hudečkova 2036/1a, PSČ 140 00, IČ: 41329007, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod
sp. zn. C 175617 a jejich významem, že jim rozumím a že s nimi souhlasím. Současně potvrzuji, že jsem se seznámil(a)
s vymezením zájezdu. Pojištění proti úpadku CK: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 639 98 530, internet: www.cpp.cz, email: info@cpp.cz, telefon: +420 957 444 555.

Datum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SMLOUVA O ZÁJEZDU
ZÁVÁZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD UMĚLECKÉHO KLUBU
* Hvězdička značí povinné položky.
Přihlášku zašlete na adresu Uměleckého klubu: Hudečkova 2036/1a, 140 00 Praha 4
Název zájezdu ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Cena zájezdu �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
* Jméno a příjmení nebo firma a jméno kontaktní osoby: �����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Titul  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Rodné číslo �������������������������������������������������������������������
IČ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIČ �������������������������������������������������������������������������������
* Ulice, číslo ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
* Město  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * PSČ �������������������������������������������������������������������������������
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cestující je členem Cestující je členem
* Mám zájem o pojištění
uměleckého klubu: Klubu přátel GHMP /
storna zájezdu za 290 Kč
Klubu
přátel
Akademia
/
na osobu:
ANO / NE
Klubu přátel Stavitelů katedrál:
ANO / NE
ANO / NE

Ubytování:
jednolůžkový pokoj
dvojlůžkový pokoj
trojlůžkový pokoj

Spolucestující:
(Zde vyplňte pouze jméno Vašeho spolucestujícího. Každý účastník zájezdu musí však mít vyplněnou
i vlastní smlouvu.)
Jméno a příjmení �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s všeobecnými podmínkami zájezdů CK Umělecký klub s.r.o., Praha 4-Krč,
Hudečkova 2036/1a, PSČ 140 00, IČ: 41329007, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod
sp. zn. C 175617 a jejich významem, že jim rozumím a že s nimi souhlasím. Současně potvrzuji, že jsem se seznámil(a)
s vymezením zájezdu. Pojištění proti úpadku CK: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 639 98 530, internet: www.cpp.cz, email: info@cpp.cz, telefon: +420 957 444 555.

Datum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3. 10.
2020

RAJHRAD, ZÁMEK SLAVKOV U BRNA,
MOHYLA MÍRU
Výlet za jihomoravskými památkami v podobě
nejstaršího benediktinského kláštera na Moravě,
rezidence šlechtického rodu Kouniců a prvního
mírového památníku v Evropě.

Rajhrad
Jižně od Brna se nachází město Rajhrad s nejstarším moravským klášterem. Zdejší benediktýnské
probošství bylo založeno roku 1045, jakožto závislý
dům na Břevnovském opatství. Středověký areál
byl během 18. století nahrazen mohutným klášteřištěm s kostelem sv. Petra a Pavla, dle plánů pražského architekta J. B. Santiniho Aichela. Až roku
1813 byl klášter povýšen na samostatné opatství
a zdá se, že celá barokní novostavba včetně krásné výzdoby počítala s osamostatněním již v době
baroka. Za zmínku stojí ještě původní barokní
knihovna se 40ti tisíci svazky a původní freskovou
výmalbou včetně nábytku.
Slavkov u Brna (Austerlitz)
Zdejší barokní zámek patří k nejvýznamějším
zámeckým komplexům na Moravě. Stavba byla
dokončena k roku 1769 dle plánů Domenica Martinelliho. Zadavatelem byl Dominik Ondřej Kounic. Na stavbu koncipovanou do půdorysu písmene
U navazuje skvostný barokní park s kvalitní sochařskou výpravou Giovanniho Giuliani, benátského sochaře, usazeného v Rakousích. Po smrti
posledního člena rodu Kouniců Eugena, přešel
zámek za První republiky do rukou spřízněných
Palffyů, dnes je majetkem státu.
Mohyla míru
Tento památník byl postaven roku 1910 na počest
Slavkovské bitvy tří císařů, která zde proběhla
2. prosince roku 1805. Secesní stavba vznikla
z podnětu vlasteneckého faráře Aloise Slováka
dle návrhu Josefa Fanty a Franty Anýže. Uvnitř

monumentu se nachází čtvercová kaple, pod kterou
jsou pietně uloženy kosti, nalezené na polích ze
zmíněné bitvy mezi Francouzi, Rusy a Rakušany.
PROGRAM ZÁJEZDU
Odjezd z Prahy v sobotu 3. října v 7. 00 hodin
z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly –
stanoviště č. 7, odjezd zpět do Prahy kolem 17.00
hodiny, příjezd na autobusové nádraží Praha–Roztyly kolem 21.00 hod., dle průjezdnosti silnic.
CENA ZÁJEZDU
Cena 790 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu
přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál
a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce cena
820 Kč, cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, výklad historika umění a osobní audio-guide systém. Vstupné nutno uhradit z vlastních
prostředků.
KLUB

790 Kč

OST.

820 Kč
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30. 10–
1. 11.
2020

ALBRECHT DÜRER A KAREL V.
V CÁCHÁCH KARLA VELIKÉHO
500. výročí dvou významných událostí z roku 1520.
Program připravila PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.,
historička se specializací na dějiny středověku
a historickou tradici.

V

letech 1520/21 podnikl Albrecht Dürer proslulou cestu do Nizozemí. Průběh umělcovy
pouti připomíná deník, do nějž si vedle poznámek a postřehů kreslil a zaznamenával výdaje.
Do Cách Dürer zavítal v říjnu 1520, záměrně právě
v době, kdy zde vrcholily přípravy na korunovaci
nového římského krále Karla V., o jehož přízeň malíř usiloval. Výstavy v Centre Charlemagne (Císař,
který si koupil titul) a Suermondt-Ludwig-Museu
(Dürer tu byl. Cesta, která se stala legendou) připomenou 500. výročí obou slavných okamžiků
v dějinách města. Program zájezdu zahrnuje nejen
výstavy, ale i lokality a památky spjaté s dobou
Karla Velikého (palácová kaple v Cáchách, Lorsch,
Ingelheim).
PROGRAM ZÁJEZDU
pátek 30. 10.

Odjezd z Prahy v 6.00 hodin od stanice metra
Roztyly z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště č. 7.
Po cestě zastávka v městečku LORSCH, kde
v roce 764 sv. Chrodegang z Met založil benediktinský klášter, který se na počátku středověku stal významným centrem evropské vzdělanosti a umění.
Proslula především zdejší knihovna a skriptorium,
v němž vznikaly skvostné iluminované rukopisy.
Klášter později převzali cisterciáci, za reformace
byl zrušen a za třicetileté války značně poničen
španělskými vojsky. Přesto se jako zázrakem zachovala pozoruhodná vstupní brána (Torhalle)
vybudovaná v době Karla Velikého podle římských triumfálních oblouků. Objekt byl zapsán na

seznam světového kulturního dědictví UNESCO
a spolu s korunovační kaplí v Cáchách patří k nejvýznamnějším památkám karolínské renesance.
V podvečer ubytování a noc v hotelu v centru
Cách.
sobota 31. 10.

CÁCHY, prohlídka dómské pokladnice a karolínské kaple, zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO a návštěva výstav k 500.
výročí korunovace Karla V. a Dürerovy studijní
cesty.
Výstava v Suermondt-Ludwig-Museu (Dürer
tu byl. Cesta, která se stala legendou) vznikla ve
spolupráci s Národní galerií v Londýně, kam se
přestěhuje v roce 2021. Představí 120 umělcových
kreseb, obrazů a grafických listů a 40 obrazů, kreseb a soch malířových současníků či umělců, kteří
se jím inspirovali. Vedle Dürerovy tvorby budou
zastoupeni tvůrci jako Quentin Massys, Bernard
van Orley, Conrad Meit, Jan Provoost, Dirk Vellert
či Lucas van Leyden. Je to první podobně rozsáhlá
přehlídka Dürerovy produkce spojené s jeho cestou
do Nizozemí od roku 1977, kdy se konala velká výstava na toto téma. Díla zapůjčily přední evropské
galerie (vídeňská Albertina, Louvre, Britské museum, zámek Windsor, Uffizi, Prado nebo grafická
sbírka berlínské Gemäldegalerie).
Druhá výstava v Centre Charlemagne (Císař,
který si koupil titul) je soustředěna kolem hlavního exponátu, jímž je korunovační roucho Karla V.
Karlova velkolepá korunovace byla vyvrcholením
kampaně financované Jacobem Fuggerem, zvaným
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Bohatý, největším finančním magnátem své doby.
Výstava představuje samotný korunovační akt,
obestřený aureolou posvátného místa spjatého
s Karlem Velikým, výchovu Karla V. v Mechelen
a bohatství Nového světa, jehož dary se pomalu
stávaly součástí evropské každodennosti. Karel V.
vládl rozsáhlému impériu, nad nímž „slunce nezapadalo“, ale které se potýkalo s mnoha těžko
řešitelnými problémy včetně tureckého nebezpečí
a reformace. Císař, jenž na přelomu středověku
a novověku jako jeden z posledních vládl ze sedla
koně, toužil po obnově univerzální Říše v duchu
Karla Velikého, ale v jeho době už to byl nerealizovatelný sen. Celoživotním bojem unavený „pán
světa“ se ve svých 55 letech vzdal trůnu a uchýlil se do ticha jednoho ze španělských klášterů.
Kurátoři výstavy se snaží představit Karlův život
a dynamickou dobu počátku 16. století ve vší její
pestrosti i složitosti.
Po prohlídce výstav odpoledne individuální
volno – zájemci si mohou samostatně prohlédnout ještě třetí expozici, kterou pod názvem Bon
voyage! Cestování v současném umění nabídne
cášské Ludwig Forum For International Art. Noc
v hotelu v Cáchách.
neděle 1. 11.

Cesta do Prahy. Po cestě zastávka v městečku INGELHEIM, kde navštívíme pozůstatky císařské
falce Karla Velikého, kdysi jednoho z nejdůležitějších a zároveň nejhonosnějších mocenských
center karolinské říše. Monumentální komplex
budov ovlivněný římskou architekturou vznikl
na přelomu 8. a 9. století, a i později sloužil jako
rezidence římských králů a císařů.
Příjezd na autobusové nádraží Praha–Roztyly
kolem 22.00 hod., dle průjezdnosti silnic.

CENA ZÁJEZDU
Cena 5 340 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Stavitelů katedrál, Klubu přátel Academia a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce
5 580 Kč.
Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, 2× ubytování se snídaní v centru Cách (pokoj
pro dvě osoby s WC a koupelnou), příplatek za
jednolůžkový pokoj činí 1650 Kč, výklad historika
umění, osobní audio-guide systém, kompletní zdravotní a cestovní pojištění, pojištění storna zájezdu
za příplatek 290 Kč. Vstupné do objektů, muzeí
a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (cca
22 Eur).
KLUB

5 340 Kč

OST.

5 580 Kč

25

7.–8. 11.
2020

AZTÉKOVÉ, TIZIAN A ŽENY A REVOLUCE
PRIMITIVISMU VE VÍDNI
Na přelomu let 2019 a 2020 uplyne 500 let od
dobytí aztécké říše Hernánem Cortésem.

J

ako připomínku tohoto neveselého výročí připravilo Weltmuseum skvělou výstavu AZTÉKOVÉ. Úchvatné artefakty představí aztéckou
civilizaci v nejlepší formě. Kunsthistorisches Museum nabídne na podzim 2020 velkolepou přehlídku benátské malby pod názvem „Tizian a ženy“.
Pozadu jako obvykle nezůstane ani Albertina,
která u příležitosti 100 let od úmrtí Amedea Modiglianiho přichystala výstavu „REVOLUCE PRIMITIVISMU“, jež nespoutaného italského tvůrce
přiblíží jako jednu z vůdčích osobností avantgardy.
Program zájezdu koncipovala PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.
Výstava TIZIAN A ŽENY soustředěná kolem
20 Tizianových obrazů, představí celkem více než
50 vynikajících děl benátské malby od mistrů jako
byli Veronese, Tintoretto, Palma Vecchio, Paris
Bordone a Giorgione. Ponoříme se do fascinujícího
světa vznešených dam, které byly okouzlující, elegantní, zářivé, ale také rafinované a hravé. Benátští
malíři dokázali se sobě vlastní bravurou zachytit
všechny odstíny luxusního benátského životního
stylu v období vrcholné renesance. Obrazy na prestižní výstavu zapůjčí přední světová muzea, mezi
jinými National Gallery v Londýně, Metropolitní
Muzeum v New Yorku a pařížský Louvre.
Aztékové se vedle Mayů a Toltéků řadí mezi
nejvýznamnější civilizace střední Ameriky. Aztécká říše vznikala postupně od 14. století a na
počátku 16. století měla podle odhadů kolem
dvanácti milionů obyvatel, kteří žili v okruhu tří
velkých měst – Tenochtitlán, Texcoko a Tlacopán.
Vládci těchto měst si mezi sebou rozdělili role. Král
hlavního města Tenochtitlánu řídil společné vojsko

a zahraniční politiku, panovník Texcoca se věnoval
zákonům a vládce Tlacopánu řemeslům a umění.
Aztékové prosluli krvavými obřady, při nichž obětovali tisíce zajatců i své vlastní druhy. Zároveň
však stvořili úchvatnou kulturu, inspirovanou
předchozími civilizacemi. Města s pyramidami,
vodovody a zahradami i krajina protkaná sítí závlahových kanálů svědčí o mimořádných schopnostech tohoto bojovného kmene, jenž své válečníky
odměňoval pestrobarevnými čelenkami z peří
a nádhernými šperky ze zlata a polodrahokamů.
Výstava AZTÉKOVÉ, kterou připravilo vídeňské Weltmuseum ve spolupráci s Linden-Museum
Stuttgart, Nationaal Museum van Wereldculturen
v Nizozemí, Museo del Templo Mayor a Museo
Nacional de Antropología v Mexico City, se do
Vídně přestěhuje ze Stuttgartu. Nabídne mnoho mimořádných artefaktů včetně šperků či soch, a také
slavnou korunu posledního vládce Tenochtitlánu,
Montezumy II.
Italský malíř a sochař Amedeo Modigliani se
od dětství potýkal s podlomeným zdravím. Stín
smrti, jenž se nad ním neustále vznášel, nepochybně přispěl k jeho divoké touze užít dne, dokud to
jde. Navzdory těžko snesitelné povaze, která ho
vháněla do konfliktů, patřil v Paříži na počátku
20. století k vůdčím osobnostem rodící se avantgardy. Právě tak, nikoliv jako známého bouřliváka
a opilce, ale jako nesmírně nadaného tvůrce, jenž
prorážel cestu novému pohledu na umění, ho chce
představit Albertina. Modigliani proslul především
díky aktům a skvělým ženským portrétům. Vytvářel však rovněž sochy a živě se zajímal o primitivismus jako zdroj nezkalené imaginace. Expozice
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svede dohromady známá díla z muzeí, ale i méně
vystavované práce ze soukromých sbírek v Evropě
i v zámoří. Nabídne srovnání Modiglianiho talentu
s dalšími osobnostmi moderního umění, Pablem
Picassem, Constantinem Brâncuşim a André
Derainem, i s artefakty tzv. primitivního umění.
PROGRAM ZÁJEZDU
sobota 7. 11.

Odjezd z Prahy v sobotu 7. listopadu v 6.00 hodin
od stanice metra Roztyly z autobusového nádraží
Roztyly – stanoviště č. 7. Příjezd do Vídně kolem
11.00 hod a prohlídka výstavy TIZIAN A ŽENY.
Odpoledne individuální program. Noc ve čtyřhvězdičkovém hotelu ve Vídni.
neděle 8. 11.

Dopoledne prohlídka výstavy AZTÉKOVÉ ve
Weltmuseu, odpoledne REVOLUCE PRIMITIVISMU v Albertině. Odjezd z Vídně do Prahy
v 17.00 hod. Příjezd na autobusové nádraží Praha–
Roztyly kolem 22.00 hod., dle průjezdnosti silnic.

CENA ZÁJEZDU
Cena 3 190 Kč pro členy Uměleckého klubu,
Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce
3 430 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním
autobusem, 1× ubytování se snídaní v čtyřhvězdičkovém hotelu ve Vídni (pokoj pro 2 osoby s WC
a koupelnou; příplatek za jednolůžkový pokoj činí
600 Kč), odborný výklad, kompletní zdravotní
a cestovní pojištění a osobní audio-guide systém.
Pojištění storna zájezdu je možné sjednat za příplatek 290 Kč za osobu. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků
(výdaje asi 30 Eur). V ceně není zahrnuta městská
taxa.
KLUB

3 190 Kč

OST.

3 430 Kč
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14. 11.
2020

TIZIAN A ŽENY
A REVOLUCE PRIMITIVISMU VE VÍDNI
Kunsthistorisches Museum nabídne na podzim 2020
velkolepou přehlídku benátské malby pod názvem
„Tizian a ženy“.

P

ozadu jako obvykle nezůstane ani Albertina,
která u příležitosti 100 let od úmrtí Amedea
Modiglianiho přichystala výstavu „REVOLUCE PRIMITIVISMU“, jež nespoutaného italského tvůrce přiblíží jako jednu z vůdčích osobností
klasické moderny. Zde bude pak zdůrazněn i zájem
o tzv. primitivní umění, který zakladatele uměleckých směrů počátku dvacátého století ovlivňovalo. Kunsthistorisches muzeum je sbírkou, která
umožňuje vytvářet zajímavé přehledy benátského
umění v různých rovinách. Dostatek Tizianových
děl v jádru sbírky umožňuje provedení letošního pohledu na dílo, kterým je výstava TIZIAN A ŽENY
soustředěná kolem 20 autorových obrazů. Výstava
představí celkem více než 50 vynikajících děl benátské malby od autorů jako byli Veronese, Tintoretto, Palma Vecchio, Paris Bordone a Giorgione.
Ponoříme se do fascinujícího světa vznešených dam,
které byly okouzlující, elegantní, zářivé, ale také
rafinované a hravé. Obrazy na prestižní výstavu
zapůjčí přední světová muzea, mezi jinými National Gallery v Londýně, Metropolitní Muzeum
v New Yorku a pařížský Louvre.
Italský malíř a sochař Amedeo Modigliani se
od dětství potýkal s podlomeným zdravím. Stín
smrti, jenž se nad ním neustále vznášel, nepochybně přispěl k jeho divoké touze užít dne, dokud to
jde. Navzdory těžko snesitelné povaze, která ho
vháněla do konfliktů, patřil v Paříži na počátku
20. století k vůdčím osobnostem umění klasické
moderny. Právě jako tvůrčí osobnost, nikoliv jako
známého bouřliváka a opilce, ale jako nesmírně
nadaného malíře a sochaře, jenž prorážel cestu
novému pohledu na umění, ho chce představit Al-

bertina. Modigliani proslul především díky aktům
a skvělým ženským portrétům. Vytvářel však rovněž sochy a živě se zajímal o primitivismus jako
zdroj nezkalené imaginace. Expozice svede dohromady známá díla z muzeí, ale i méně vystavované
práce ze soukromých sbírek v Evropě i v zámoří.
Nabídne srovnání Modiglianiho talentu s dalšími
osobnostmi moderního umění, Pablem Picassem,
Constantinem Brâncuşim a André Derainem,
i s artefakty tzv. primitivního umění.
PROGRAM ZÁJEZDU
sobota 16. 11.

Odjezd z Prahy v sobotu 16. listopadu v 6.00
hodin od stanice metra Roztyly z autobusového
nádraží Roztyly – stanoviště č. 7. Příjezd do Vídně kolem 11.00 hod a prohlídka výstav. Odjezd
z Vídně do Prahy v 18.00 hod. Příjezd na autobusové nádraží Praha–Roztyly kolem 23.00 hod., dle
průjezdnosti silnic.
CENA ZÁJEZDU
Cena 1070 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce
1270 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním
autobusem, odborný výklad, osobní audio-guide
systém. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění,
především pojištění léčebných výloh v zahraničí.
Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit
z vlastních prostředků (výdaje asi 25 Eur).

KLUB

1 070 Kč

OST.

1 270 Kč
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16.–23. 11.
2020

NEAPOL, POMPEJE A PAESTUM:
TŘI TISÍCILETÍ VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
POD VESUVEM
Program připravil prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.,
specialista v oboru výtvarného umění a kulturní
historie 16.–19. století.

N

eapol není pouhým řadovým italským přístavním městem. Neapol byla po staletí
městem královským, což je na ní patrné
dodnes. Založili a jméno jí dali Řekové, po nichž
přišli Římané, Normané, francouzští Anjouovci
a španělští Aragonci. Vládli zde Bourboni, Habsburkové i Napoleonův maršál. Každá z těchto
epoch se nesmazatelně vtiskla do tváře města.
Neapol ohromí návštěvníka monumentalitou
francouzské gotiky, mystickou notou dramatického
španělského baroka i velkorysostí a racionalitou
klasicistního urbanismu. Zdejší kostely skrývají
ve svých zdech díla nejčistší toskánské renesance.
Sestoupíme-li pod dlažbu dnešního města, nalezneme tam nepřeberné množství připomínek antické
minulosti.
Neapol se pyšní jedinečnou polohou na terasách
a návrších podél mořského zálivu a její přirozenou
dominantu od počátku tvoří stále aktivní sopka
Vesuv, která několikrát v dějinách prokázala svou
ničivou sílu.
Město je na jedné straně sídlem světoznámých
muzeí, která shromažďují úžasné umělecké poklady, na straně druhé je ale i místem prudkých
kontrastů. Okázalé rezidenční čtvrti a výstavné
bulváry se rozkládají doslova v sousedství „bassi“,
přeplněných chudinských brlohů. Špatná údržba,
zločinnost a korupce jsou tu patrné na každém
kroku. Proto má Neapol i zarputilé odpůrce, kteří
po staletí poukazují na její zanedbanost, špínu,
hlučnost a podivné mravy místních obyvatel. Ti,
které si město naopak získalo, zde naopak naléza-

jí specifické kouzlo, jaké nemá žádné jiné město
v Itálii a ani na světě.
PROGRAM ZÁJEZDU
pondělí 16. 11.

Odlet z Prahy. Sraz účastníků v 10:00 hodin v odletové hale Letiště Václava Havla, Terminál Sever
II, přílet do Říma na letiště Fiumicino ve 14:05
hod, doprava autobusem do Neapole, ubytování,
v podvečer pro zájemce orientační procházka centrem města.
úterý 17. 11.

Prohlídka hlavních neapolských pamětihodností
soustředěných v městském centru. Katedrála se
pyšní nádhernou barokní kaplí, v níž je uložena
krev sv. Januaria, patrona města. Součástí komplexu je starokřesťanská bazilika Santa Restituta
z doby císaře Konstantina (324 n. l.) s baptisteriem
a pozoruhodnými mozaikami. Z časů anjouovské
vlády pochází velký gotický chrám San Lorenzo Maggiore, pod nímž lze sestoupit do prostoru
někdejšího římského fóra a starší řecké agory.
Aragonští vládci Neapole jsou pohřbeni ve středověké klášterní bazilice San Domenico Maggiore,
která vévodí rušnému náměstí. V blízkosti se nalézá jedna z nejpozoruhodnějších kreací italského
pozdního baroka, Cappella Sansevero. Nevelký
interiér pohřební kaple rodu De Sangro překypuje
malířskou a sochařskou výzdobou nabitou symbolickými významy. Největšího věhlasu si získaly
naturalistické mramorové sochy Francesca Queiro-

29
ly, Antonia Corradiniho a Giuseppa Sanmartina.
Obrovský barokní jezuitský chrám Gesù Nuovo vznikl v 18. století podle projektu architekta
Cosima Fanzagy, který tu zanechal i svá sochařská
díla. Interiéru vévodí slavná freska Francesca Solimeny s raffaelovským námětem Vyhnání Heliodora z chrámu (1725). Blízký kostel Santa Chiara,
gotická bazilika z první poloviny 14. století, zdobí
nejvýznamnější památky gotické plastiky na jihu
Itálie. Proslulý náhrobek krále Roberta z Anjou je
dílem Tina da Camaino, jenž spolu se svou dílnou
vytvořil i funerální památníky krále Karla Kalabrijského a jeho ženy Marie z Valois. Robert z Anjou
pozval do Neapole nejslavnějšího malíře své doby,
Giotta da Bondone, z jehož fresek v kostele Santa
Chiara a pevnosti Castel Nuovo se však zachovaly pouhé fragmenty. K chrámu přiléhá ambit,
v němž dala královna Marie Amálie Saská v letech
1739–1743 vybudovat Chiostro delle Maioliche,
půvabný zahradní parter s pergolami a lavičkami
zdobenými malovanými keramickými dlaždicemi. Přilehlé klášterní muzeum zahrnuje i zbytky
obrovského komplexu někdejších římských lázní
z 1. století n. l.
středa 18. 11.

Prohlídka některých pamětihodností v oblasti
ulice Via Toledo a Španělské čtvrti, zejména kostela Sant´Anna dei Lombardi s díly florentských
renesančních umělců Benedetta da Maiano (oltář
Zvěstování Panny Marie) a Giorgia Vasariho (fresky ve Staré sakristii). Zde je umístěna i proslulá
terakotová skupina Oplakávání Krista od Guida
Mazzoniho (1492).
Museo Nazionale di Capodimonte v někdejším královském paláci nad městem obsahuje jednu
z nejvýznamnějších uměleckých sbírek nejen v Itálii, ale vůbec v Evropě. Moderní, logicky uspořádaná expozice zahrnuje několik celků. Prvním jsou
historické kolekce rodu Farnese a neapolských
Bourbonů s obrazy Tizianovými, Raffaelovými
či Masacciovými. Páteř sbírky tvoří základní díla
slavných italských renesančních, manýristických
a barokních mistrů (Giovanni Bellini, Lorenzo
Lotto, Sebastiano del Piombo, Annibale Carracci,

Guido Reni) s vynikajícími solitéry z oblasti severských škol (Slepci od Pietera Bruegela st.). Přehled
po dějinách Neapolského království nabízejí skvěle
instalované královské komnaty, připomínající jako
Bourbony, tak i krátké období vlády Napoleonova
švagra, maršála Joachima Murata.
Druhé patro paláce nabízí systematickou, věcně
a chronologicky uspořádanou expozici věnovanou
výtvarné minulosti Neapole. V logickém sledu se
zde střídají práce domácích tvůrců s uměleckými
„importy“ od 13. do 18. století. Instalaci symbolicky
otevírá obraz sv. Ludvíka z Toulouse od Simona
Martiniho, po němž následují práce Vasariho a Tiziana objednané pro neapolské kostely. Barokní
oddíl sbírky uvozuje sugestivní Caravaggiovo Bičování Krista, na nějž navazuje rozsáhlý soubor
obrazů místní školy, jejíž vrcholy tvoří malby Giuseppa da Ribera, Lucy Giordana, Andrey Vaccara
a Francesca Solimeny.
čtvrtek 19. 11.

Museo Archeologico Nazionale je muzeum ve věčném pohybu, takže prakticky nikdy nemá návštěvník možnost navštívit všechny jeho expozice, které
postupně a pomalu získávají podobu odpovídající
současným požadavkům. Přesto je nelze pominout,
neboť se jedná zřejmě o nejucelenější sbírku antického římského umění. Hlavním zdrojem akvizic
muzea jsou již od 18. století nálezy z Pompejí, Herculanea a dalších kampánských lokalit. Expozice
zahrnuje věcně uspořádané soubory starověkých
mozaik, fresek, soch a děl uměleckého řemesla, stejně jako předmětů denní potřeby. K vrcholům sbírky
náleží slavné nástěnné malby Achilleus a Cheirón
a Obětování Ifigénie, mozaika Bitva Alexandra
Velikého s Dareiem u Issu z pompejského Casa del
Fauno či bronzová socha tančícího Fauna z téhož
naleziště. Ukázky erotického umění antiky soustřeďuje Gabinetto Segreto, k jehož návštěvě bylo ještě
relativně nedávno zapotřebí zvláštního povolení.
V přízemí muzea je instalována proslulá sbírka rodu Farnese, převezená do Neapole z Říma
v 18. století. Jedná se o skvělý soubor římských
soch, jemuž vévodí největší dochované antické
sousoší, Farneský býk (Potrestání Dirké) z Cara-

30
callových lázní a neméně slavná (a vlivná) postava
odpočívajícího mytologického siláka známá jako
Herkules Farnese. Muzeum dále vystavuje i řadu
soch kampánské provenience, mezi nimi půvabnou
kopii Polykleitova Doryphora, římskou reprodukci
aténského pomníku tyranobijců Harmodia a Aristogeitona a působivý reliéf Orfeus a Euridyka.
Po návštěvě muzea pro zájemce možnost procházky přímořskou částí Neapole. Středověkou
pevnost Castel Nuovo zdobí jedno z největších
sochařských děl rané renesance, triumfální oblouk
s reliéfem (1465–66) zachycujícím vstup Alfonse
Aragonského do města v roce 1422. Velkolepý
královský palác (Palazzo Reale) stavěl po roce
1600 architekt Domenico Fontana pro španělské
vicekrále, jeho dnešní podoba je ale výsledkem
řady pozdějších úprav. Součást areálu tvoří i Teatro
San Carlo, jeden z nejvýznamnějších evropských
operních domů 18. a 19. století. Elegantní ráz „královské čtvrti“ dotváří scénograficky konstruované
klasicistní náměstí Piazza del Plebiscito s kulisou
chrámu San Francesco di Paola, vybudovaného
podle vzoru římského Panteonu. V těsném sousedství leží kdysi mondénní Galleria Umberto I., zasklenou ocelovou konstrukcí krytá nákupní galerie
z let 1887–1891. Přímořská komunikace lemovaná
palmami a luxusními hotely, která vyrostla po roce
1870 na troskách opěvované rybářské čtvrti Santa
Lucia, vede ke středověkému skalnímu hradu Castell dell´Ovo a dále do městského parku, v jehož
středu stojí budova akvária (Stazione Zoologica)
s proslulými freskami Hanse von Marées (1873).
pátek 20. 11.

Celodenní návštěva Pompejí, římského města, zničeného 24. srpna roku 79 n. l. výbuchem Vesuvu.
Prohlídková trasa zahrnuje dosud odkrytou část
archeologického areálu včetně oblastí mimo hradby
a interiérů vybraných domů. Pompeje nabízejí možnost bezprostředního kontaktu s antickou civilizací
v její různorodosti, nadčasovosti i každodennosti.
sobota 21. 11.

Volný program s možností individuálních výletů
na ostrov Capri (v závislosti na počasí), do Hercu-

lanea a na Vesuv, případně do Pozzuoli (tyto výlety
neorganizuje cestovní kancelář). Pro zájemce organizovaná návštěva pahorku Vomero s kartouzou
Certosa di San Martino. Výstavný barokní areál
zdobený obrazy Lucy Giordana a Giuseppa da
Ribera slouží jako sídlo městského muzea, jehož
expozice jsou věnovány např. vývoji výtvarného
umění a neapolským vedutám, výrobě tradičních
jesliček (presepe) a námořní plavbě. Z teras kartouzy se otevírají jedinečné pohledy na Vesuv a na
mořské pobřeží s Vesuvem v pozadí.
neděle 22. 11.

Celodenní návštěva Paesta, kdysi řeckého města
Poseidonie, založeného v 7. stol. př. n. l. kolonisty
ze Sybaridy. Dominantu archeologického areálu,
rozkládajícího se v okolí někdejší agory a pozdějšího římského amfiteátru, představují tři jedinečně
zachovalé dórské chrámy: Héřin (tzv. Bazilika, ca
550 př. n. l.), Athénin (520–500 př. n. l.) a Poseidonův (470–450 př. n. l.). Přilehlé muzeum vystavuje
mj. archaické metopy z chrámu Hery Argivy s náměty činů Herkulových. Mezi dalšími exponáty
vynikají malované vázy, a především řecké náhrobní malby (proslulý „Potápěč“ datovaný do let
480–470 př. n. l.).
Podle času, nálady a počasí možnost krátkého
koupání v Tyrhénském moři.
pondělí 23. 11.

Odjezd autobusem z hotelu na římské letiště Fiumicino, odlet do Prahy. Předpokládaný přílet do
Prahy v 16.45 hodin.
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CENA ZÁJEZDU
Cena pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel
Stavitelů, Klubu přátel GHMP a Klubu Academia činí 22 890 Kč za osobu, pro ostatní zájemce
23 960 Kč, zahrnuje letenku, včetně letištních tax
(pravidelná linka ČSA do Říma, 7× ubytování se
snídaní ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Neapoli
(dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), autobusový
transfer z letiště do hotelu v Neapoli a zpět, autobusový výlet do PAESTA a do POMPEJÍ (včetně
cesty cca 8 hodinový výlet), kompletní zdravotní
a cestovní pojištění, pojištění storna zájezdu za příplatek 550 Kč a výklad historika umění a osobní
audio guide systém. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 80 Eur). Příplatek za
jednolůžkový pokoj činí 8 960 Kč. Cena nezahrnuje
částku za místní MHD a místní taxy. Částku na
spropitné za služby 20 Eur – vybere průvodce na
srazu na letišti.
KLUB

22 890 Kč

OST.

23 960 Kč
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13.–14. 3.
2021

FRANKFURT NAD MOHANEM A WÜRZBURG
REMBRANDT V MUZEU STÄDEL A BAROKNÍ
PERLA DOLNÍCH FRANK
Galerie Städel ve Frankfurtu nad Mohanem na
podzim 2020 připravila mezinárodní projekt „Říkejte
mi Rembrandt“.

K

lade si za cíl představit malířův umělecký vývoj v kontextu děl jeho amsterdamských předchůdců a současníků. Základem
výstavy jsou Rembradtova díla ze sbírky muzea
Städel, kterou doplňují zápůjčky z významných
světových galerií. Po cestě do Frankfurtu se zastavíme ve Würzburgu a prohlédneme si tamní
úchvatnou barokní rezidenci zapsanou na seznam
UNESCO. Program připravila PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.
Malebný Würzburg, jehož historie sahá až ke
Keltům a iroskotským křesťanským misiím, skrývá
mnoho působivých památek, například starý most
přes Mohan či jeden z největších románských dómů
v Německu. Zdejší pozdně barokní rezidence knížat-biskupů z rodu Schönborn byla postavena podle plánů Johanna Lukase von Hildebrandta a Maximiliána von Welsche a dokončena Balthasarem
Neumannem. Na výzdobě sálů, dvorního chrámu
a monumentálního vstupního schodiště se podílel
jeden z největších mistrů pozdního období benátské malby Giovanni Battista Tiepolo. Velkolepý
exteriér i překrásné interiéry, mezi nimiž vynikají
především Císařský sál, Zahradní sál a Benátská
síň, zařadily würzburskou rezidenci na seznam
světového kulturního dědictví UNESCO.
Galerie Städel, která v roce 2015 oslavila dvě
stě let existence, má ve své stálé expozici řadu
unikátních děl. Za všechny uveďme Vermeerova
Zeměpisce, Madonu od Jana van Eyck, obraz Ecce
homo od Hieronyma Bosche, Botticelliho portrét
Simonetty Vespucci či Oslepení Samsona od Rem-

brandta. Devatenácté století reprezentuje slavný
Tischbeinův portrét J. W. Goetha mezi antickými
ruinami v Kampánii či díla od Delacroixe, Courbeta, Cézanna, Moneta, Degase, Maneta a Renoira.
Velmi kvalitní je i sbírka umění dvacátého století.
Výstava „ŘÍKEJTE MI REMBRANDT“,
uspořádaná ve spolupráci s kanadskou Národní
galerií, se soustředí na léta 1630–1655, období, kdy
Rembrandt po příchodu do Amsterdamu postupně
vynikl jako malíř mezinárodního formátu. Projekt představí vývoj Rembrandtova díla v kontextu produkce jeho předchůdců a současníků i jeho
nadaných žáků. V bohatém Amsterdamu, plném
sběratelů, se umělci předháněli v kvalitě svých
prací a soupeřili o přízeň mecenášů. Konkurenční
a místy drsné, ale též inspirativní prostředí Rembrandtovi skýtalo množství podnětů k rozvoji jeho
všestranného talentu, jenž bude na výstavě představen v celé šíři (krajiny, žánrová malba, zátiší, historické scény i portréty). Na mezinárodní výstavě
se zápůjčkami podílí řada významných světových
muzeí, například amsterdamské Rijksmuseum,
Gemäldegalerie v Berlíně, Gemäldegalerie Alte
Meister v Drážďanech, National Gallery v Londýně, madridské Prado a National Gallery of Art
ve Washingtonu.
Frankfurt nad Mohanem je jedním z nejvýznamnějších říšských měst, které bylo sídlo říšského soudu a konaly se zde korunovace římských
králů. Město, jež je rodištěm J. W. Goetha, mělo
až do druhé světové války zachované středověké
historické jádro. Válečné ztráty byly velké a dosud
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jsou na struktuře města patrné, avšak i přes velkou
míru destrukce má historické centrum Frankfurtu kolem náměstí Römerberg a katedrály sv. Bartoloměje své kouzlo. V části na západ od centra
vyrostla za posledních padesát let zcela originální
obchodní čtvrť s výškovými stavbami, které tvoří
moderní panorama pozorovatelné z levého břehu
Mohanu. K věži výstaviště se přidružují mrakodrapy DG Banky a Comerzbank. Díky této siluetě se
Frankfurtu s nadsázkou říká „Main-hattan“ nebo
„Chicago nad Mohanem“.
PROGRAM ZÁJEZDU
sobota 13. 3.

Odjezd z Prahy v 6.00 hodin z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště. č.7, příjezd do Würzburgu kolem 11.00 hodiny. Prohlídka tamní barokní
rezidence, poté procházka centrem města (slavný
románský dóm a starý most přes Mohan). V podvečer příjezd do Frankfurtu. Nocleh v hotelu, který
je v dosahu centra města.
neděle 14. 3.

Dopoledne od cca 10.00 hodin prohlídka výstavy Říkejte mi Rembrandt. Po prohlídce výstavy
návštěva stálé expozice, která obsahuje díla od
středověku do současnosti. Možnost oběda přímo
v galerii. Odjezd z Frankfurtu kolem 14.00 hod.,
cesta se zastávkami do Prahy. Příjezd na autobusové nádraží Praha–Roztyly kolem 23.00 hod., dle
průjezdnosti silnic.

CENA ZÁJEZDU
Cena 3 510 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu
přátel GHMP, Klubu Academia a klubu Stavitelů katedrál a cena 3 690 Kč pro ostatní zájemce
zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, 1×
ubytování a snídani ve čtyřhvězdičkovém hotelu
(pokoj pro dvě osoby s koupelnou a WC), příplatek
za jednolůžkový pokoj činí 650 Kč, zdravotní a cestovní pojištění, pojištění storna zájezdu je možné
sjednat za příplatek 290 Kč, osobní audio-guide
systém, výklad historika umění. Vstupné nutno
uhradit z vlastních prostředků (cca 19 Eur). V ceně
není zahrnuta městská taxa cca 2 eura/osoba/noc.
KLUB

3 510 Kč

OST.

3 690 Kč
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20.–27. 3.
2021

JORDÁNSKO: CESTA ZA POKLADY
POUŠTNÍHO KRÁLOVSTVÍ
Program připravil prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.,
specialista v oboru výtvarného umění a kulturní
historie 16.–19. století.

K

aždá epocha zanechala v dějinách Jordánska
své jedinečné stopy. Vedle míst spojených
se starozákonními a novozákonními příběhy se zde setkáváme s jedinečnými památkami
antiky (Jerash, Ammán a zejména Petra), raného
křesťanství (Madaba), křižácké epochy (Karak,
Montreal) a samozřejmě islámské arabské kultury.
Jedinečným dojmem působí na návštěvníky spojení
monumentální architektury a přírodního prostředí,
charakterizovaného nejen skalami a pískem, ale
v údolí Jordánu též rozlehlými palmovými háji.
Někdejší země biblických Kananejců a Amorejců je na západě ohraničena Mrtvým mořem a řekou
Jordánem, zatímco dále na východ se rozkládá nekonečná arabská poušť a na jihu její břehy omývá
Rudé moře. Přestože dnešní Hášimovské království
Jordánsko, jak zní oficiální název státu, oficiálně
vzniklo až v roce 1950, dějiny této oblasti jsou nesmírně dlouhé a bohaté.
Po semitských kmenech známých ze Starého
Zákona zde vládli Féničané, jež vystřídali řečtí
Ptolemaiovci a Seleukovci, Nabatejci a posléze Římané. Rozdělením starověké římské říše připadla
historická Palestina včetně dnešního Jordánska
pod panství Byzance, které dodnes připomínají
četné ortodoxní chrámy a kláštery. V sedmém
století se celé oblasti zmocnili Arabové, které po
dalších třech stoletích vystřídali seldžučtí Turci.
Proti nim směřovali své výpravy křižáci, kteří na
určitou dobu ovládli i zemi na východ od Jordánu
a zbudovali si zde mohutné gotické hrady. V raném
novověku se stala Palestina součástí obrovské Os-

manské říše, na jejíchž troskách po roce 1918 vznikly z vůle evropských mocností nové arabské státy.
PROGRAM ZÁJEZDU
sobota 20. 3.

Sraz účastníků ve 13.15 hodin v odletové hale
Letiště Václava Havla (spojovací chodba mezi
Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle
chodu J), pravidelná linka Turkisch Airlines přes
Istanbul. Plánovaný přílet do Ammánu ve 23.05
hod, ubytování, nocleh.
neděle 21. 3.

Ammán a Jerash. Po snídani prohlídka starého
města AMMÁNU. Hornatá oblast dnešní jordánské metropole byla osídlena již v době kamenné,
v 10. století př. n. l. dobyli město zvané tehdy Rabbath Ammon na Amonitech izraelští králové Saul
a David. V helénistické epoše je nechal přebudovat
egyptský vládce Ptolemaios II. a nazval je Philadelphia. Z římské epochy se dodnes částečně dochovalo monumentální divadlo. Městu vévodí majestátní
citadela (Qalat) se zbytky staveb z antické a rané
islámské doby. Pod pahorkem se rozkládá hlučná
obchodní čtvrť s nefalšovaným orientálním koloritem. Nad tržištěm se tyčí Husseinova mešita
se dvěma okrouhlými minarety zbudovaná nad
zbytky islámské svatyně z 10. století.
Odjezd do města JERASH. Prohlídka někdejšího antického města Gerasy, nejlépe zachované
památky svého druhu na Blízkém Východě. Město
bylo založeno ve 4. století př. n. l. a vrcholného
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rozkvětu dosáhlo za vlády římských císařů. Jeho
věhlas a výstavnost dodnes připomínají zbytky
římského fóra lemovaného velkolepým sloupořadím, hypodromu, dvou divadel a dvou lázní, chrámového komplexu zasvěceného bohyni Artemidě
a četných dalších veřejných budov. Pozdější dějiny
místa připomínají dochované byzantské kostely
(sv. Damiana, Genesia, Petra a Pavla, Prokopa aj.)
a rovněž synagoga. Návrat do Ammánu. Večeře
a nocleh.
pondělí 22. 3.

Madaba, hora Nebo a hrad Karak. Po snídani prohlídka města MADABY. Zdejší řecký ortodoxní
kostel sv. Jiří chová nádherné byzantské mozaiky
ze 6. století včetně slavné (a často reprodukované)
mapy Palestiny s vyobrazením Jeruzaléma.
Hora NEBO je známá ze Starého Zákona jako
vrch, na nějž vystoupil Mojžíš, aby před svou smrtí
zhlédl zaslíbenou zemi, do níž mu nebylo dáno
vstoupit. Z vrcholu je skutečně možno vidět údolí
Jordánu, Mrtvé moře a za jasných dnů (cestovní
kancelář negarantuje) i zlatou kupoli Skalního
dómu v Jeruzalémě. Na úpatí hory se nalézají byzantské kostely a trosky kláštera Syagha.
Rozsáhlý hrad KARAK vybudovali křižáci ve
12. století. Jde o velmi dobře zachovaný pevnostní komplex s masivním bergfrídem, strážní věží,
kaplí, rytířskými sály a stájemi. Odjezd do Petry.
Večeře a nocleh.

a orientálního tvarosloví (stavba je známá mj.
z hollywoodského filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava). Další okázalé hroby byly
vytesány do stěny přilehlého skalního výběžku,
pod nímž leží zbytky někdejšího divadla. Západně odtud se nalézá centrum vlastního města
s troskami paláců, chrámů, lázní, triumfálního
oblouku a nymfea. Na jih od divadla se rozkládá
vyvýšený Posvátný okrsek, jemuž vévodí Akropole s tzv. kolumbáriem, zbytky edomské osady
a umělecky bohatě zdobenou Hadí hrobkou. Dále
k severozápadu je možno podniknout poměrně
náročný výstup k tzv. Klášteru (ad-Dér), původně
hrobce krále Obody I. z 1. století př. n. l. Odtud
se otevírá velkolepý pohled do Wadi Araba, prolákliny táhnoucí se v délce 160 km od Mrtvého
k Rudému moři.
Odjezd do Wadi-Rum. Večeře a nocleh.
středa 24. 3.

Wadi Rum. Po snídani dvouhodinový výlet v safari džípech po pouštním údolí WADI-RUM. Jde
o někdejší mořské dno, kde z písku vyrůstají bizarní načervenalé a černé skalní útvary. Dodnes
zde stojí Beduínská pevnost, kterou vybudoval
proslulý anglický plukovník T. E. Lawrence jako
základnu svých arabských jízdních oddílů (Desert
Camel Corps), s nimiž podnikal za první světové
války odvážné nájezdy na turecká postavení. Odjezd směr Mrtvé moře. Večeře a nocleh.

úterý 23. 3.

čtvrtek 25. 3.

Petra. Po snídani celodenní program ve městě
PETRA. Jde o nejnavštěvovanější památku Jordánska a zřejmě nejmalebnější pouštní ruiny na
světě, jejichž unikátní charakter určuje kombinace monumentálních skalních architektur a načervenalých skal. Většina dochovaných staveb
pochází z prvních století před naším letopočtem
a po něm, kdy město ležící na důležité křižovatce karavanních cest zažívalo svůj vrcholný
rozkvět pod vládou nabatejských králů. Vstup
do vlastního komplexu střeží tzv. Pokladnice
(al-Chazne), ve skutečnosti hrobka, jejíž průčelí
v sobě kombinuje prvky klasického antického

Mrtvé moře a Jordán. Po snídani půldenní koupání
v Mrtvém moři. Po obědě návštěva břehu řeky
Jordánu na místě tradičně považovaném za dějiště
křtu Ježíše Krista. Večeře a nocleh.
pátek 26. 3.

Mrtvé moře a hrad Montreal. Po snídani půldenní koupání v Mrtvém moři. Po obědě návštěva
Shaubaku s malebnými zbytky hradu Montreal,
vybudovaného za křižáckého jeruzalémského krále
Balduina I. v roce 1115. Pevnost dobyl roku 1189
sultán Saladin, ale ve 14. století ji obnovili mamlúčtí vládci. Večeře a nocleh.
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sobota 27. 3.

V ranních hodinách transfer na letiště v Ammánu
a odlet do Prahy přes Istanbul. Předpokládaný přílet do Prahy ve 14.25 hod.
CENA ZÁJEZDU
Orientační cena 32 980 Kč pro členy Uměleckého
klubu, Klubu přátel GHMP, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu Academia a cena 33 870 Kč
pro ostatní zájemce zahrnuje letenku včetně tax
do Ammánu a zpět (pravidelná linka letecké
společnosti Turkisch Airlines), letenka zahrnuje
1 zavazadlo na odbavení do nákladového prostoru
do 30 kg, jedno příruční zavazadlo do 8 kg nepřesahující rozměry 56×45×25 cm, odbavení na
odbavovací přepážce a základní studené nápoje
během letu; veškeré náklady spojené s autobusovou přepravou v Jordánsku, místního průvodce,
který bude cestovat společně se skupinou rovnou
z Prahy, 2× ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu
v Ammánu s polopenzí, 1× ubytování s polopenzí
ve tříhvězdičkovém hotelu v Petře, 4× ubytování

ve čtyřhvězdičkovém hotelu s polopenzí u Mrtvého
moře (pokoj pro 2 osoby s koupelnou a WC); dále
je v ceně zahrnuto jordánské vízum, zdravotní
a cestovní pojištění; pojištění storna zájezdu lze
sjednat za příplatek 550 Kč; osobní audio-guide
systém a výklad historika umění. Vstupné nutno
uhradit z vlastních prostředků (doporučená částka
včetně osobní útraty je 200 USD). Příplatek za jednolůžkový pokoj činí 5 200 Kč. Cena nezahrnuje
částku za místní MHD a místní taxy. Částku na
spropitné za služby 30 USD – vybere průvodce na
srazu na letišti.

KLUB

32 980 Kč

OST.

33 870 Kč
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK UMĚLECKÝ KLUB S.R.O.

Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné podmínky pro účast na zájezdech
(dále jen „VOP“ nebo „Všeobecné podmínky“) jsou
platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby
cestovního ruchu cestovní kanceláře CK Umělecký klub s.r.o., Praha 4 – Krč, Hudečkova 2036/1a,
PSČ 140 00, IČ: 41329007, zapsána v obchodním
rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C
175617 (dále jen „CK“).
Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené
mezi zákazníkem a CK a jsou platné a účinné od
1. ledna 2014.
Zákazníkem se rozumí jakákoliv fyzická nebo
právnická osoba. Za zákazníka se považuje rovněž
osoba, v jejíž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena ve smyslu § 1767 a § 1768 zákona č. 89/2012,
občanský zákoník, v platném znění („NOZ“). Uzavře-li zákazník smlouvu o zájezdu ve prospěch třetí
osoby a třetí osoba takto nabyté právo dle smlouvy
o zájezdu odmítne, bude plněno osobě, která smlouvu o zájezdu uzavřela.

zájemce mezi náhradníky a klienta o tom neprodleně informujeme.
Obsah smlouvy o zájezdu je určen katalogem
a/nebo nabídkou zveřejněnou na internetových
stránkách CK www.umelecky-klub.cz, případně
dodatečnými podmínkami a těmito Všeobecných
podmínkami.

Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká
a smlouva o zájezdu je uzavřena na základě závazné přihlášky zákazníka a jejího potvrzení ze
strany CK.
Závazná přihláška musí být doručena CK, a to:
a) osobně (možné pouze po předchozím dohodnutí
termínu)
b) poštou na adresu CK
c) elektronicky z webového rozhraní www.
umelecky-klub.cz
Přihláškou vyslovuje zákazník souhlas s těmito
Všeobecnými podmínkami a stvrzuje, že se seznámil s popisem a obsahem zájezdu dle katalogu a/
nebo nabídkou zveřejněnou na internetových stránkách CK http://www.umelecky-klub.cz.
Příjem přihlášky písemně potvrdíme! Současně
s potvrzením o zájezdu zašleme i pokyny k úhradě
zájezdu, včetně pokynů k okamžitému zaplacení
zálohy. Pokud je zájezd už obsazen, zařazujeme

Platební podmínky
Zákazník má nárok na poskytnutí služeb při včasném zaplacení ceny zájezdu v celé sjednané výši.
Celá cena zájezdu musí být zaplacena před zahájením zájezdu v souladu s pokyny CK zaslanými zákazníkovi. V případě, že nebude cena nebo
některá její část zaplacena řádně a včas, smlouva
o zájezdu se automaticky ruší a CK má nárok na
smluvní pokutu ve výši 20 procent z ceny zájezdu.

Cena zájezdu
Cena zájezdu obvykle zahrnuje dopravu, ubytování, výklad odborného průvodce a v případě
vícedenních zájezdů i cestovní pojištění, zdravotní
pojištění a pojištění storna zájezdu za příplatek.
Nutným předpokladem pojištění je řádné a čitelné
vyplnění závazné přihlášky.
Pozor! V případě jednodenních zájezdů je cestující povinen sám uzavřít pojištění, především
pojištění léčebných výloh v zahraničí.
Z účasti na zájezdu nevyplývá pro zákazníka
právo na žádné jiné plnění a služby, než ty, které
tvoří součást výslovně stanoveného programu a zaplacené ceny zájezdu.

Zvýšení ceny zájezdu
CK má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu
zájezdu uvedenou ve smlouvě o zájezdu v případě,
že do 21. dne včetně před zahájením zájezdu dojde
ke zvýšení
d) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
takto:
letecké zájezdy: cena zájezdu se zvyšuje o zvýšení o ceny letenky oproti ceně ke dni uzavření
smlouvy o zájezdu
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a utokarové zájezdy: Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně nafty 34,33 Kč/litr (zdroj:
www.kurzy.cz). Pokud dojde ke zvýšení ceny
nafty nad 36 Kč/litr je CK oprávněna zvýšit
cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí)
o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že
za každou započatou 1 Kč zvýšení ceny nafty
nad úroveň 36 Kč/litr bude klientovi vyúčtován
příplatek ve výši 1 Kč za každých započatých
100 km ujetých v průběhu zájezdu.
e) plateb spojených s dopravou, např. letištních,
bezpečnostních a přístavních poplatků, které
jsou zahrnuty v ceně zájezdu takto:
CK je oprávněna jednostranně zvýšit cenu
zájezdu o částku odpovídající navýšení těchto
plateb na osobu.
f) směnného kursu české koruny použitého pro
stanovení ceny zájezdu v průměru o více než
10% takto:
CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu o částku
odpovídající procentní výši změny kurzu služeb
zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla
stanovena cena služeb, je den uzavření smlouvy
o zájezdu, není-li uvedeno v katalogu, ceníku nebo
v jiné formě nabídky zájezdů jinak.
Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být
zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní včetně
před zahájením zájezdu na emailovou adresu uvedenou v smlouvě o zájezdu, pokud není uvedena
doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště
uvedeného ve smlouvě o zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu
uhradit navýšení ceny zájezdu. Při porušení tohoto
závazku má CK právo od smlouvy o zájezdu odstoupit (§ 2533 NOZ), tím není dotčeno právo CK
na náhradu škody.
CK je dále oprávněna zvýšit cenu zájezdu za
podmínek stanovených §2531 NOZ.
Pojištění na vícedenní zájezdy
CK je řádně pojištěna pro případ úpadku cestovní kanceláře podle § 8 odst. 2, zákona 159/1999
Sb. O kompletním cestovním a nemocenském
pojištění na vícedenní zájezdy, které je zahrnuto v ceně, zákazníky informujeme zvláštním

dopisem, který dostanou společně s potvrzením
zájezdu!
Stornovací podmínky a poplatky
Smluvní vztah je zrušen a účast na zájezdu stornována ke dni, kdy zákazník zašle písemné storno
zájezdu na adresu CK, a to formou doporučeného
dopisu (datum uvedené na poštovním razítku). Při
zrušení přihlášky do 25 dnů včetně před odjezdem
zájezdu činí stornopoplatek 15 % z ceny zájezdu,
poté činí stornopoplatek 100 % ceny zájezdu.
U vícedenních zájezdů je možné na žádost
zákazníka a za poplatek 290 Kč sjednat pojištění storna, které CK uzavře 25 dní před odjezdem
a které se vztahuje na tyto pojistné události: 1. vážné akutní onemocnění nebo vážný akutní úraz,
kde je nutná hospitalizace pojištěné osoby (nemoc
nutno doložit originálem nebo kopií dokladu o neschopnosti, kterou vystavuje lékař, tzv. neschopenkou), 2. smrt manžela, resp. manželky, dětí, rodičů,
pojištěné osoby, 3. znásilnění pojištěné osoby, 4.
zdravotní komplikace v důsledku těhotenství pojištěné osoby, nejpozději dva měsíce před očekávaným
datem porodu a pokud je nutná hospitalizace, 4.
krádež nebo vloupání do místa stálého bydliště
anebo do podniku, který je ve vlastnictví pojištěné
osoby, a to krátce před počátkem cesty.
Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd/odlet, má CK nárok na plnou úhradu ceny
zájezdu.
Doprava a ubytování
a) autokarové zájezdy
Autokar je přistaven vždy 15 minut před odjezdem. Odjezd autokaru je z autobusového nádraží (stanoviště č. 7) u stanice metra Roztyly,
která se nachází na trase C pražského metra. Je
to asi 15 minut jízdy metrem od stanice Muzeum (směr na Jižní Město). Pokud jedete autem,
odbočíte z magistrály na Brno směrem na Horní Roztyly. V autokaru není dovoleno kouřit.
Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem jako
je počasí, čekání na hraničních přechodech, popřípadě technické problémy může dojít k prodloužení plánované doby přepravy a ve zcela
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mimořádných případech i ke změně původní
trasy. Časy příjezdů do Prahy jsou pouze orientační. V případě nutných změn prosíme o Vaše
pochopení. Sedadla v autokaru jsou obsazována
CK, předběžnou rezervaci konkrétních míst CK
neprovádí.
b) letecké zájezdy
Zákazník je povinen dostavit se 2 hodiny před
odletem k odbavení na přepážce v odletové hale
Letiště Václava Havla Ruzyně, která bude určena CK. Teprve po odbavení na přepážce CK
následuje odbavení zákazníka k letu na určené
přepážce letecké společnosti. Sedadla v letadle
jsou obsazována leteckou společností, rezervace
konkrétních sedadel není možná, není-li u popisu zájezdu uvedeno jinak.
c) ubytování a stravování
Z nabídky ubytování vybíráme hotely dvou
a tříhvězdičkové. I v komfortnějších hotelech
jsou pokoje většinou jednoduše vybaveny, velikost a poloha pokojů (i stejné kategorie) nejsou
vždy stejné. Přidělení a rozdělení pokojů probíhá ze strany hotelu a naše CK na něj nemá vliv.
V ceně zájezdu je zahrnuto ubytování se snídaní
(pokud není v programu zájezdu uvedeno jinak)
v 2lůžkových pokojích s příslušenstvím v hotelu
uvedené kategorie (zařazení hotelu do příslušné
kategorie je vždy dle zvyklostí dané země; CK
upozorňuje na možné rozdíly v kvalitě stejných
kategorií mezi jednotlivými evropskými a mimoevropskými zeměmi).
Klienti, kteří cestují sami, jsou pro ubytování automaticky doplňováni do dvojic.
Poslední samostatně přihlášený klient má
možnost uhradit příplatek za jednolůžkový
pokoj nebo zájezd zrušit (bez stornopoplatků).
CK jej o této skutečnosti informuje nejpozději 3 týdny před konáním zájezdu (v odůvodněných případech i kratší době); v případě
souhlasu s jednolůžkovým pokojem musí být
příplatek uhrazen před zahájením cesty.
Možnost ubytování v jednolůžkovém nebo
třílůžkovém pokoji je nutné projednat při podání přihlášky (počet jednolůžkových pokojů
může být ze strany hotelu omezen).

V odůvodněném případě může cestovní
kancelář změnit místo ubytování. Pokud tato
změna neovlivní stanovený program zájezdu
a ubytování je ve stejné kvalitě, není změna důvodem pro zrušení přihlášky ze strany klienta.
O případných změnách je CK povinna klienty
informovat nejpozději 14 dnů před zahájením
zájezdu (v kratší době – bezprostředně po obdržení informace o změně).
Jsou-li v nabídce zájezdu večeře, jsou obvykle podávány v jednotném čase.
Člen Uměleckého klubu a slevy
Umělecký klub není žádnou oficiální organizací.
Automaticky do něj zařazujeme zákazníky, kteří
se už zúčastnili více než tří našich zájezdů. Členy
klubu přednostně informujeme o našich akcích,
při programové skladbě se snažíme vyjít vstříc
jejich přáním a poskytujeme jim na každý zájezd
cenovou slevu.
Změny podmínek zájezdu
Ve výjimečných případech může CK upravit program i dobu konání zájezdu, jedná se zejména
o změny druhu dopravy, letecké společnosti, typu
letadla, trasy a termínu letu, mezipřistání, eventuelně progra-mu během zájezdu (z důvodu tzv. vyšší
moci) apod. Pokud je termín zájezdu změněn proti
původně stanovenému termínu (dříve či později)
o více než 48 hodin, má zákazník právo na odstoupení bez stornopoplatků. Změna odletu nebo
odjezdu, příletu nebo příjezdu do 48 hodin není
důvodem ke zrušení zájezdu ze strany zákazníka.
Program zájezdu vychází vždy z posledních nám
dostupných informací o otevírací době výstav, muzeí, galerií, kostelů a uměleckohistorických objektů.
Neručíme za jejich případné změny. Nemůže–li být
program zájezdu dodržen následkem místních stávek, povstání, teroristických útoků, nepříznivých
povětrnostních podmínek, přírodních katastrof,
dopravních kolapsů, čekání na státních hranicích
a jiných nepředvídatelných událostí, nemá CK ve
vztahu k zákazníkovi povinnost vracet poměrnou
část ceny zájezdu. Stanovený program není možno
upravovat podle individuálních požadavků účastní-
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ka. Účastník zájezdu je povinen respektovat pokyny průvodce, dodržovat termíny společných srazů
skupiny a odjezdů dopravního prostředku. Pokud
svým jednáním účastník ohrozí program a průběh
zájezdu nebo pokud závažným způsobem poruší
právní předpisy ČR nebo navštíveného státu, může
být vyloučen z účasti na zájezdu, přičemž ztrácí
jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb.
Zákazník musí mít u sebe během zájezdu platný
cestovní doklad, případně splnit další povinnosti
při cestách do států, pro které jsou příslušné povinnosti právně stanoveny.

Zrušení zájezdu
CK je oprávněna zrušit zájezd a odstoupit od
smlouvy o zájezdu, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků uvedeného u jednotlivých
zájezdů. CK je oprávněna v takovém případě zrušit
zájezd, nejpozději však 9 dní před zahájením zájezdu a v téže lhůtě je CK povinna o zrušení zájezdu
informovat zákazníka. CK si dále vyhrazuje právo
zrušit zájezd nebo jednotlivé služby a odstoupit
od smlouvy o zájezdu v důsledku neodvratitelné
události, které nemohla zabránit ani při vynaložení
veškerého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat. Dojde-li ke zrušení zájezdu a odstoupení od
smlouvy dle tohoto článku, není CK odpovědna
za takto způsobenou škodu a není povinna hradit
jakékoliv jiné pokuty.

Uzavřete si cestovní pojištění již při objednání
zájezdu v cestovní kanceláři!
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