SIAS FF UK, IBEROklub
Iberoklub@seznam.cz

“PO STOPÁCH MAYSKÉHO UMĚNÍ A OZVĚNY AMERIKY V EVROPĚ”: STUDIJNÍ EXKURZE

Termín: 22.‐23. dubna 2017, dvoudenní exkurze
Cíl: Lauf an der Pegnitz, Manheim/Heidelberg, Speyer, Norimberk
Doprava: vlastní autobus (velikost busu dle počtu zájemců)
Organizuje: SIAS FF UK a studentský klub IBEROklub
Kontakt:
Monika Brenišínová, tel.: 724 103 007; email: monikabrenisinova@seznam.cz
Petr Polakovič, tel.: 602 326 558; email: polakovic.petr@seznam.cz
Eleni Dimelisová, tel. 604 499 059; email: EleniD@seznam.cz
Zuzana Lhotáková: 737 733 929, zuza.lhotak@seznam.cz

Předběžný program
Sobota 22.4.
Odjezd z Prahy do Speyeru. Po cestě se zastavíme v malebné obci Lauf an der Pegnitz.
Návštěva historického centra a hradu Lauf, který vybudoval Karel IV. Večer příjezd do
Manheimu či Heidelbergu, kde se ubytujeme.

Neděle 23.2.
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V dopoledních hodinách odjez do Speyeru. Návštěva výstavy Mayas v Historisches Museum
der Pfalz Speyer. Prohlídka historického centra Speyeru. Odjezd směr Norimberk.

Prohlídka historického centra města Norimberk, zastávka u plakety na památku tiskařské
dílny, kde byla vytištěna první mapa Tenochtitlanu.
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Novinky:
Sledujte na stránkách SIAS, v sekci IBEROklub: http://sias.ff.cuni.cz/SIAS‐195.html#7
Najdete zde rozpočet, seznam účastníků, informace o ubytování a jiné důležité informace
atp.
Ubytování:
Ubytování si zajistí každý sám, obvykle po skupinkách. Informace o hotelu zveřejníme brzy na
stránkách SIAS v odkazu, který je uveden výše.
Cena:
V minulosti se celková cena exkurze pohybovala v rozmezí 1 500‐1 700 Kč včetně ubytování.
Tentokráte to bude vzhledem k velké vzdálenosti a tomu, že na rozdíl od minulých let
směřujeme do zahraničí, o něco více. Jen pro srovnání ‐ jednosměrná jízdenka do Manheimu
se Student Agency stojí 950 Kč. Rozpočet naleznete rovněž na stránkách SIAS v sekci
IBEROklub.

Účast:
Pokud máte zájem o účast, zapište se prosím na seznam účastníků, jenž naleznete zde:
https://docs.google.com/document/d/1XAq‐3JSgUe6pITbHfVgOP14Qh4BtAM‐
uh0I_XUg0Atw/edit?usp=sharing
Děkujeme! Usnadníte nám tak práci.
Záloha:
Pro účast na exkurzi je nutné složit zálohu ve výši 1 000 Kč. Studenti navazujícího
magisterského studia se zájmem o účelové stipendium nechť složí zálohu do pondělí 20.
března ve Středisku ibero‐amerických studií k rukám Markéty Křížové, Moniky Brenišínové
nebo Simony Binkové, a to v příslušných konzultačních hodinách či po předchozí domluvě.
Ostatní zájemci se mohou hlásit a skládat zálohu až do pátku 14. dubna.
Záloha je nevratná, použije se na úhradu autobusové přepravy. Záloha se vrací pouze v
případě, že dojde ke zrušení exkurze pro nedostatek účastníků. Minimální počet účastníku
byl stanoven na 19.
Účelové stipendium
Studentům navazujícího magisterského studia v oboru iberoamerikanistika FF UK můžeme
zajistit účelové stipendium (!!!Tito studenti nechť se závazně přihlásí do 20. března a
uvedou navíc své číslo účtu a číslo studenta!!!).

