
ITÁLIE 2018 

18.6.2018 

CESTA ZAČÍNÁ 

Ráno jsme se bez problémů sešli všichni u 
autobusu. Za několik hodin jsme dorazili do 
Českého Krumlova. Hned po vystoupení jsme se 
povinně vyfotili a vydali se na prohlídku hradu a 
zámku. Pak jsme volně sešli do města, kde 
procházka pokračovala až do historické budovy 
ZUŠky , kde jsme si zazpívali s Lentilkami. Jejich 
maminky pro nás připravili vynikající občerstvení 
a od Lentilek jsme dostali k večeři bagety. Dojeli 
jsme kousek dál do Zátoně, kde jsme šli po krátké 
zkoušce spát. 

 

19.6.2018 

SALCBURK 

Hned po probuzení jsme z okna spařili stádo daňků, pak jsme šli ven, nasnídali se a pokračovali 
dál v cestě. Cesta netrvala ani moc dlouho, byli jsme na hranicích s Rakouskem a za chvíli jsme 
už seděli v Salcburku v příjemné korejské restauraci. Následovala prohlídka Salcburku kolem 
Mozartova rodného domu až ke katedrále. Tam jsme si mohli zazpívat, krásně se to tam 
rozléhalo, ale my jsme se skoro neslyšeli, protože ten zvuk šel nejdřív ke stropu, a až odtamtud 
se vrátil k nám dolů, a celá jeho cesta trvala několik vteřin. Byl to velký zážitek. Po zpívání jsme 
pokračovali do muzea v domě, kde Mozart žil. Večer jsme ještě měli zkoušku. 

 

20.6.2018 

TOBLACH 

Tentokrát už cesta netrvala dlouho, takže jsme už brzy byli v Toblachu. Byli jsme ubytováni v 
pěkném hotelu společně se Svítaním (pražský dětský sbor). Pan řidič nás odvezl kousek výš do 
svahu, a my se vydali na procházku s krásnými výhledy na okolní hory. Nahoře nás potěšila čistá 
studánka. Večeře pro nás byla zcela vyčerpávajíc, protože měla tři chody. Na závěr dne jsme si 
ještě zazpívali na koncertě, moc jsme si to užili a měli jsme velký úspěch 

 



21.6. 2018 

NA VRCHOLU 

Po snídani jsme nasedli do autobusu, který nás odvezl přímo pod lanovku. Tam jsme si po osmi 
nasedali do kabinek a vyjeli až do výšky 2275 m. n. m. Na velkém prostranství stálo pódium a 
lavice. Zpívaly zde různé sbory, od thaj-wanských, až po americké. My jsme zpívali PRAISE HIS 
HOLY NAME, a měli jsme opravdu velký úspěch. Říkali nám zde red kids. Oběd jsme měli na 
terase horské restaurace s výhledem do kraje. Po jídle jsme šli na procházku. Pod lanovkou jsme 
si ještě zazpívali jen tak pro radost s jedním mužským pěveckým sborem. Večer jsme zpívali asi 
v deset hodin půlhodinový program, ale i přes únavu a zimu se nám vystoupení povedlo, a měli 
jsme obrovský potlesk. 

2.6.2018 

TOBLACHER SEA 

Dopoledne jsme zpívali na koncertě v Mahlerově síni. Tam byla milá 
moderátorka, kterou jsme se v zákulisí snažili naučit ř. Později 
jsme jeli k jezeru, kde jsme měli k obědu lasagne. Kolem mléčně 
zbarveného jezera jsme se prošli, poslechli si další podrobnosti ze 
života G. Mahlera a W. A. Mozarta v podání Martina. Odpoledne 
jsme se mohli svést na šlapadlech, což jsme si moc užili. Večer jsme se 
byli podívat na tyrolské slavnosti a na koncertě.  

23.6.2018 

DALŠÍ KONCERTY 

Ráno jsme vyrazili na nákupy. Mohli jsme si vybrat zboží od vyšívaných utěrek až po kolekci 
italských známek nebo značkových bot. Po nákupech jsme šli na pizzu, mohli jsme si vybrat mezi 
havají, šunkovou a margaritou. Také jsme natočili krátké video s pomocí jedněch milých lidí. 
Brzy už jsme zpívali venku na koncertě, nebyl tam klavír, a ani se to tam nerozléhalo, ale stejně 
se nám to povedlo, pak jsme stáli ve slavnostním průvodu pod českou vlajkou a asi deset minut 
zpívalo celé náměstí najednou, ty stovky lidí. Po večeři jsme zpívali v kostele sv. Štěpána, kde 
jsme měli zdaleka nejzábavnější program. 

24.6.2018 

CERTIFIKÁT 

Ráno jsme si dobalili a jeli do Sesta, kde bylo slavnostní rozloučení. Potom, co jsme si vyzvedli 
certifikát o účasti, jsme se vydali na cestu, okolo desáté (večerní) už jsme byli doma. 

Moc děkujeme Jiřince, Martinovi, paní Čerychové a paní Vosykové, Markovi, rodičům, sponzorům a 
všem, díky kterým jsme se mohli zúčastnit naší cesty do Itálie.                                     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………        Anička 


