
Italský plenér ve Valle San Fellice od 28. 8. do 4. 9. 2017 
 

 

Lokalita údolí – Valle di Gresta  

Ubytování – obec Pannone  

Centrum naší malířské aktivity – obec Valle San Fellice 

 

Cena  

 5 900 Kč jeden malující účastník (při platbě do konce června 5 500 Kč) 

 8 900 Kč jeden malující účastník plus doprovod (při platbě do konce června 8 500 Kč) 

 

Cena zahrnuje 7 nocí ve vícelůžkových pokojích a 6 dnů malování pod vedením ak. mal 

Lukáše Bradáčka. Během pobytu proběhne výstava prací, které během plenéru vznikly. 

Cena nezahrnuje jídlo a dopravu. Jídlo si zajišťuje každý sám, v místě ubytování je možnost 

vaření, po domluvě i společného. Ve městečku jsou také kavárny, pizzerie a restaurace. 

Dopravní možnosti vizte níže, s přesným výběrem vám rádi poradíme. Malířské stojany a 

případná objemnější zavazadla odvezeme autem.  

Pobytu se může zúčastnit i nemalující doprovod. 

 

Ubytování 

Ubytování v obci Pannone (viz přiložená mapa) v centru údolí Gresta. Vzdálenost cca 3 km z 

Valle San Felice. Jde o zařízení farnosti, využívané skauty a mládeží, má jednu funkční a 

zařízenou kuchyni, 3 pokoje s mnoha patrovými lůžky (zhruba 30 lůžek) a 3 WC se sprchami. 

V obci Pannone (250 obyvatel) je malý obchod s potravinami, bar – restaurace Mario, který nám 

za denní paušál cca 10 EUR může dopřát nahlédnout za závěs do domácí italské kuchyně + nápoj. 

Minulý rok to byla zkušenost k pohledání. V obci je benzinová pumpa s tajuplnou otevírací 

dobou. 

Okolí je nesmírně malebné. 

V případě zájmu o ubytování lepší úrovně a více soukromí v pronajatém apartmánu, je možné 

zjistit možnosti v Pannone (ceny a přesné místo).  

Odkaz na fotografie z minulého plenéru 2016: https://goo.gl/photos/qA65aLLUEH1VHGz66 

a místo pobytu: https://goo.gl/photos/QiHsQhPdZACWzV897 

 

Program 

Volná malířská tvorba v okolí, materiál si zvolíte dle vlastní dosažené úrovně, doporučuji 

hodně kreslit – místní záznam na menší formáty. Možnost konzultace prací s lektorem během 

dne, každý večer popovídání si nad vzniklou tvorbou. Závěrem pobytu bude pro místní 

obyvatele uspořádána malá vernisáž výstavy vzniklých děl – ve Scuola nuovo Valle San 

Felice. Minulý rok jsme sklidili velký úspěch, prodalo se i několik pěkných děl. 

 

https://goo.gl/photos/qA65aLLUEH1VHGz66
https://goo.gl/photos/QiHsQhPdZACWzV897


Doprava 

Možnosti cestování na malířský plenér v Itálii (uvedené ceny jsou orientační a zahrnují 

kalkulaci na zpáteční cestu, zvláště u letenek je cena velice pohyblivá): 

 autobusem 

cena FlixBus 1048 Kč tam + 848 Kč zpět 

Odjezd: pondělí 28. srpna 2017, 00:05 h, Praha Hlavní nádraží 

Příjezd: pondělí 28. srpna 2017, 13:15 h, Rovereto 

 

Odjezd: pondělí 4. září 2017, 17:25 h, Rovereto 

Příjezd: úterý 5. září 2017, 05:40 h, Praha Hlavní nádraží 

 vlakem  

cena cca 3400 Kč (800 Kč do Mnichova a zpět + 2600 Kč z Mnichova do Rovereta a 

zpět) 

Odjezd: pondělí 28. srpna 2017, 09:12 h, Praha Hlavní nádraží do Mnichova Hbf 

příjezd 15:05 h, dále pak z Mnichova odjezd 15:34 h do Rovereta  

Příjezd: pondělí 28. srpna 2017, 20:17 h, Rovereto  

 

Odjezd: pondělí 4. září 2017, 11:43 h, Rovereto do Mnichova Hbf příjezd 16:25 h, 

dále pak z Mnichova odjezd 22:41 h, Praha Hlavní nádraží 

Příjezd: úterý 5. září 2017, 05:40 h, Praha Hlavní nádraží 

 

 letecky 

do Verony: Lufthansa cca 3800 Kč (1 přestup) + bus nebo vlak cca 300 až 900 Kč 

Odlet: pondělí 28. srpna 2017, 20:25 h, Praha přes Mnichov 

Přílet: pondělí 28. srpna 2017, 22:55 h, Verona  

 

Odjezd: pondělí 4. září 2017, 13:25 h, Verona přes Mnichov  

Příjezd: pondělí 4. září 2017, 16:10 h, Praha  

 

do Benátek: easyJet cca 2400 Kč / Wizz cca 2600 Kč + 5 hodin vlakem cca 900 Kč 

Odlet: pondělí 28. srpna 2017, 17:15 h, Praha / 15:45 h 

Přílet: pondělí 28. srpna 2017, 18:45 h, Benátky Marco Polo / 17:00 h, Benátky 

Treviso 

 

Odjezd: pondělí 4. září 2017, 15:20 h, Benátky Marco Polo /17:30 h, Benátky Treviso 

Příjezd: pondělí 4. září 2017, 16:45 h, Praha / 18:50 h 

 

do Milána: Ryanair 1800 Kč + 4 hodiny busem cca 800 Kč (Bergamo-Rovereto-

Pannone) 

Odlet: pondělí 28. srpna 2017, 10:10 h, Praha  

Přílet: pondělí 28. srpna 2017, 11:35 h, Milán Bergamo  

 

Odjezd: pondělí 4. září 2017, 12:00 h, Milán Bergamo  

Příjezd: pondělí 4. září 2017, 13:25 h, Praha  

 



 autem 

cca 750 km, 10 hodin jízdy, cestovní náhrady na jedno auto asi 9000 Kč 

 

 
 

Kontakt na lektora: ak. mal. Lukáš Bradáček (bradicka@raz-dva.cz, tel.: 603 945 618,  

Červený Újezd, Na drahách 461, PSČ: 273 51 www.bradacek.eu) 

 

Přihlášky v ATELIÉRU PRAGA PRIMA (mailem na atelierpp@volny.cz nebo telefonicky na 

608 97 95 06), Národní 35, 110 00 Praha 1, www.pragaprima.cz 

 

Počet účastníků je omezen. 
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