Návštěva centra italského automobilového průmyslu
Ve dnech 9. - 13. října 2017 navštívili zájemci z řad žáků tříd 3SA a 3SB
centrum italského automobilového průmyslu. Velmi nabitý program se skládal
z prohlídky města Miláno, centra světové módy, s nespočtem historických památek
a kulturních zajímavostí. Závěr prvního dne byl završen návštěvou závodního okruhu
Monza, který je již léta znám pořádáním závodu v seriálu F1. Poté následoval odjezd
do 3* hotelu, který se stal po dva dny naším domovem. V kalkulaci zájezdu byly
zahrnuty dvě bohaté snídaně podávané formou „švédských stolů“.
Druhý den byl věnován návštěvě muzea Ferrari v Maranellu a v odpoledních
hodinách návštěvě stálé expozice Ferrari v Modeně. Maranello nabízí přehledně
vývoj značky přes všechny modelové řady. Prototypové extravagance, motorové
detaily a monoposty F1 jsou rovněž bohatě zastoupeny. Modena je stálá expozice
Ferrari umístěná v desingově přitažlivé stavbě od českého architekta Kaplického.
Firma zde prezentuje průřez celé své výroby, historické dokumenty, vývoj motorů.
V určitých časech zde probíhá videoshow k památce zakladatele firmy Enza
Ferrariho. Závěr dne patřil návštěvě Bio farmy Homobre s rozsáhlou sbírkou vozidel
Maserati, motocyklů různých značek a traktorů. Bio farma je výrobcem parmezánu,
možnost prohlídky i nákupu.
Třetí den jsme zahájili návštěvou výrobního závodu motocyklů Ducati. Do
závodu se vstupuje po malých skupinách s průvodcem. Anglický výklad je přenášen
bezdrátovým audio systémem do uší jednotlivců ve skupině. Do závodu je přísně

zakázáno vnášet mobilní telefony a záznamová zařízení. Zájemci jsou provedeni po
montážních linkách motorárny a montážních linkách montáže motocyklů, prohlídka je
zakončena zkušebnou a expedicí. Dále prohlídka pokračuje již s fotoaparáty
a mobilními telefony do muzea značky ve vyšších patrech továrny.
Po krátkém přejezdu klimatizovaným autobusem jsme navštívili expozici firmy
Lamborgini. Zde je možné shlédnout celý výrobní program firmy, nahlédnout do nitra
motorů v částečných řezech a prohlédnout si monoposty F1 Arytona Seny.
Odpolední hodiny byly určené prohlídce univerzitního města Bologna a následoval
noční přejezd zpět do Českých Budějovic.
Mgr. Ivan Lavička
Foto: Beránek Jiří 3SA

