Taliansko, z Benátok do Milána 4. 4. – 8. 4. 2019
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Prvou zastávkou našej cesty bolo Rakúske - Bad Blumau, najväčší projekt
Do Benátok sme doslova vplávali, vylodili a vnorili sa medzi davy turistov. Pani sprievodkyňa
nás povodila po dôležitých miestach mesta Dóžov palác, Most vzdychov, Námestie sv. Marka s
Bazilikou sv. Marka, ulicami štvrte San Polo s Ponte di Rialto , trh s ovocím a zeleninou a trh s
rybami. Po obede sme navštívili Accademiu, kde sú ukryté dejiny benátskeho maliarstva od
byzantského obdobia cez renesanciu až po barok a ďalšie zaujímavosti. Na záver sme kráčali
ulicami s malými obchodnými umeleckými galériami k Barokovému kostolu Santa Maria della
Salute. Návrat loďou do hotela kde nás opäť čakala výborná trojchodová večera a prechádzka
po pláži.

Sobotná Padova bola zaplavená trhovníkmi. V tomto stredovekom stredisku umenia sme
navštívili skôst - kaplnku degli Scrovegni (1305) so svetoznámym Giottovým najzachovalejším
cyklom nástenných malieb a múzeu Civico Eremitani s ďalšími umeleckými klenotmi. Podarilo
sa nám navštíviť i Pallazo del Bo historickú univerzitnú budovu, kde sme videli kazateľňu
Galileiho z rokov 1592-1610, keď tu pôsobil ako učiteľ a nakukli sme do pitevnej sály z roku
1594, najstaršej dochovanej lekárskej posluchárne na svete. Po Padove nás čakala nádherná
Verona. Pri pešej prehliadke sme si pozreli Arénu – rímsky amfiteáter, námestia Piazza Erde,
kde sa konajú trhy nepretržite 2000 rokov !!!, (leží na mieste Rímskeho fóra) a pri kostole Santa
Maria Antica sme si pozreli gotické náhrobky niekdajších vládcov Verony Scaligeriovcov a
slávny balkón. Plný dojmov sme sa presunuli na nové ubytovanie.

V nedeľu 7. 4. nás čakala prehliadka Milána, nádvorie hradu Castello Sforzesco, prechádzali
sme známou obchodnou pasážou so strechou z ocele a skla - Galéria Viktora Emanuela 1877,
navštívili sme CIMAC – múzeum súčasného umenia ,nachádzajúceho sa na námestí Duomo a
po obnove a prepojení dvoch budov premenené na jeden z nových kultúrnych a
architektonických symbolov mesta. Ukrýva jednu z najdôležitejších zbierok talianskeho umenia
20. storočia.

Čaká nás posledný vstup. Po osobnej bezpečnostnej prehliadke sme vkročili do srdca Milána monumentálneho gotického dómu. Stavba bola zahájená v 14.storočí, ale dokončená až o viac
ako 500 rokov neskôr. Bronzové dvere, vitráže, obrie piliere, sv. Bartolomej stiahnutý z kože,
vyšperkovaná fasáda... nezabudnuteľný zážitok. Neoklasicistická budova svetoznámej La Scaly
a lúčenie sa s týmto mestom módy, kde sa tento deň bežal maratón. Vraciame sa na
ubytovanie.

8. 4. balenie, raňajky, odchádzame domov. Cestou sme sa zastavili v Tridente, ktorý je známi
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tzv. tridentským koncilom. Koncil reagoval na vznik protestantstva a položil základ katolíckej
reformácie. Bol pondelok a tak pamiatky sme mohli obdivovať len z vonku. Na Piazza Duomo
románsky mohutný dóm v ktorom koncil zasadal (1545-63), ďalej rozľahlý hrad, ktorý je
súčasťou mestského opevnenie, pekné renesančné domy, lanovka, veľmi príjemné mesto.
Unavení, plní dojmov a nových poznatkov, nasadáme do autobusu a tešíme sa domov.

Na záver musíme poďakovať zanieteným organizátorom bez ktorých by sa zájazd neuskutočnil:
Mgr. H. Micanovej, Mgr. art. A. Ševčíkovej Marčekovej a pani Mgr. Ľudmile Zoľákovej za
vynikajúce rady, sprievodcovské služby a mnohé informácie o Rakúsku a Taliansku,
prepravcovi Tomy s.r.o. a všetkým účastníkom za bezproblémový priebeh a príjemnú atmosféru
zájazdu.

Text: Mgr. art. A. Ševčíková Marčeková

Foto: L. Hronec a Mgr. A. Némethová
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