Fresagrandinaria 2005
31.8. – 8.9.2005

(Stručná zpráva o nájezdu žamberských muzikantů a fotbalistů na malé italské
městečko)
Fr esagr an dian aria – městečko s 1200 obyvateli, 20 km západně od přístavu Vasto
na východním pobřeží Itálie, v regionu Abruzzo (má oficiální partnerství s naším
Pardubickým krajem), v okrese Chieti. Město je členem Evropského svazku měst
spolu se Žamberkem a díky dobrým dvoustranným vztahům mezi oběma městy došlo
k pozvání dechovky ZUŠ Petra Ebena a dorosteneckého fotbalového mužstva 1. FC
Žamberk. Dorostenecké fotbalové mužstvo z Fresy bylo loni v srpnu hostem
žamberských fotbalistů a komise pro zahraniční styky.
Garantem celé akce byl místostarosta (bývalý starosta) Giovanni di Stefano, který
připravil program, o jehož realizaci se zasloužily desítky občanů Fresy.
Str u čn ý běh u dálo stí:
31.8. – 19.20 odjezd ze žamberského náměstí, autobus Setra se 2 řidiči a kapacitou
73 cestujících. Posádku tvořilo 20 fotbalistů s trenérem Š. Frankem a J.Šámalem +
47 hudebníků s učiteli L.Tyrnerem, E.Kumpoštovou, R.Heckenbergerem a H
Chvátilovou.
1.9. – 18.00 příjezd do Fresy, ubytování (dívky v MŠ, chlapci v ZŠ), večeře ve školní
jídelně (jako všechna ostatní jídla)
19.50  přijetí na radnici, setkání se starostou
20.50 – diskotéka v Aréně Püttlingen.

Jídelníček: večeře = nudle s rajskou omáčkou, masové knedlíčky s brambory, ovoce
2.9. – 7.30 snídaně (káva, čaj, mléko, džusy, chléb, suchary, máslo, marmelády,

sýr, šunka)
8.30 odjezd na pláž ve Vastu (30 tis.obyvatel, universita, římské památky)
12.30 oběd ve Frese, 15.00 odjezd do města Roccaspinalveti (30 km
vzdáleného)

16.30 fotbal Žamberk : Nowa Wies Leborska – 3:2
18.30 fotbal Rocca : Fresa, 20.00 večeře v Rocca (MŠ)
21.00 koncert dechovky na náměstí v Rocca – na pódiu, plné náměstí

Jídelníček: oběd= nudle z Abruzza, sýr mozarella+salát, ovoce
3.9. – 7.30 snídaně
8.30 odjezd do Aqua Parku ve Vastu – všechno zdarma, oběd =bagety,
15.30 návrat do Fresy, příprava na besedu s představiteli města a regionu
17.30 beseda se starosty Fresy a 2 okolních měst, s předsedou zastupitelstva
Abruzza a reprezentantem školství v regionu – odpovídali na naše otázky – na úrovni!
19.00 – večeře –makarony bolognese, řízek, salát, ovoce
21.00 – pochod dechovky městem až do arény – od 21.30 koncert – velký
úspěch !!!
4.9. – 7.30 snídaně
8.30 odjezd na pláž do Vasta
12.30 oběd – zapékané lasagně, vepřová pečeně, ovoce
16.30 fotbal ve Frese  Žamberk : Rocca – 2:0, před fotbalem a mezi zápasy hraje
dechovka
18.00 fotbal Nowa Wies : Fresa
20.00 večeře – nudle 7 barev, krůtí maso s hráškem, ovoce
21.00 dechovka znovu pochod městem do Arény, pak vystoupení tanečního
souboru z Nowe Vsi, o přestávce krátký koncert dechovky
5.9. – vstáváme v 5.00, 5.30 snídaně, 6.00 odjezd do Říma (270 km, 3,5 hodiny jízdy
nejprve po okresní silnici na Neapol, pak po dálnici)
9.30  Řím  hlavní město Itálie, přes 4 mil. obyvatel
autobusem jedeme do Vatikánu, parkujeme pod náměstím. Sv.Petra, návštěva
chrámu Sv.Petra (největší katedrála světa) – na prohlídku interiéru máme jen
15 minut
pak autobusem ke Koloseu a dále už celý den pěšky:


Koloseum – amfiteátr pro gladiátorské hry z 1. století n.l., měl kapacitu 50
000
diváků, zápasili zde gladiátoři se zvířaty nebo mezi sebou



Forum Romanum – zbytky centrálního náměstí antického Říma – chrámy,
trhy,
soudy, lázně aj.



Kapitol – římská radnice – postavena podle návrhu Michelangella,
obědváme
bagety



náměstí Venezia – památník sjednotiteli Itálie králi Viktoru Emanuelovi II
– „Oltář
vlasti“



Pantheon – čestné místo odpočinku nejslavnějších králů Itálie



Piazza Navona – náměstí se 3 kašnami – uprostřed kašna se symboly 4
veletoků



Fontána Di Trevi – nejslavnější ze římských kašen



Španělské náměstí se 138 schody – rozchod – v 17.30 sraz na vedlejším
náměstí



Piazza Popolo – odjezd autobusem – zácpa – za 90 minut jsme ujeli 8 km

bouřka, po našem odjezdu byla v Římě průtrž mračen
22.40 návrat, večeře – hustá polévka minestrone s rýží, krůtí řízky se salátem,

ovoce
6.9. – 8.30 snídaně, 9.00 odjezd do Vasta, prohlídka města (hradby, římské
pozůstatky), nákupy,
11.30 pláž, 13.30 odjezd – oběd – nudle s houbami, řízečky s karotkou,

ovoce
17.30 – fotbal Fresa : Žamberk  2:3
19.30 večeře – pečené lilky, zeleninová roláda, ovoce, moučník
21.30 dechovka hraje pochod městem do Arény
22.00 zahajuje sbor z Fresy písní „ Fresa me“, pak řeči a dary
22.15 1. část koncertu dechovky, pak místní kapela, po ní 2. část koncertu
dechovky – do 24.00 – velký potlesk, loučení
7.9.  7.30 snídaně, balení, rozdání dárků, nakládání
9.00 prohlídka lisovny olivového oleje

9.30 odjezd
8.9.  8.00 přistání v Žamberku u ZUŠ
jedna cesta = 1500 km, cca 23 hodin
Fotbalisté sehráli 3 vítězná utkání, dechovka odehrála 4 koncerty a 3 pochody
městem. Spolu s chválou na výkony obou týmů se nesla také pochvala za
disciplinovanost a ukázněnost dechovky !
VELKÉ DÍKY VŠEM !!!

Hana Chvátilová

