Fresagrandinaria 2006
1.8. – 9.8.. 2006
(Stručná zpráva o druhém zájezdu žamberských muzikantů do malého italského
městečka)
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 a
úspěšnému turné v loňském roce došlo k opakovanému pozvání dechovky ZUŠ Petra
Ebena Žamberk k týdennímu pobytu.
Garantem celé akce byl místostarosta (bývalý starosta) Giovanni di Stefano, který
připravil program, o jehož realizaci se zasloužily desítky občanů Fresy. Většina z nich
zcela zdarma a dokonce v čase své dovolené. Příkladně se o nás starala více než
desítka mladých, kteří převzali každodenní péči a průvodcovskou službu.
Str u čn ý běh u dálo stí:
 1.8. – 16.50 odjezd ze žamberského náměstí, autobus Volvo firmy Lukabus se 2
řidiči a 49 cestujícími. Posádku tvořilo 46 hráčů a učitelé L.Tyrner, R.Heckenberger a
H. Chvátilová.
Cesta přes Brno, Mikulov, Vídeň, Graz, Tarvizio, Mestre, Rimini, Ancona, Pescara,
Vasto.
Celkem 1470 km.
 2.8. – 15.30 příjezd do Fresy, ubytování (dívky v MŠ, chlapci v ZŠ)
18.00  přijetí na radnici, setkání s místostarostou,
19.00  večeře ve školní jídelně (jako všechna ostatní jídla)
 zeleninová polévka s rýží, vepřové rolky, zelené fazolky, moučník, ovoce
20.45 pochod městem k aréně s muzikou
 3.8. – 8.30 snídaně (káva, čaj, mléko, džusy, chléb, suchary, máslo, marmelády,

sýr, šunka)

9.15 odjezd na pláž ve Vastu (30 tis.obyvatel, turistické centrum, římské
památky)

oběd  bagety na pláži
17.30 Fresa, 19.00 večeře  boloňské nudle, hovězí kostky s hráškem, ovoce
21.25  pochod k aréně, 22.00  společný koncert s místní mládežnickou
dechovkou
( nově vznikla v loňském roce – inspirována námi ?)
po koncertě diskotéka v aréně
 4.8. – 8.00 snídaně, 9.00 odjezd do Aquaparku ve Vastu – všechno zdarma,
oběd  bagety,
16.30 návrat do Fresy, odpočinek – prší !!!
19.00 – večeře –těstoviny s hráškem, smažený řízek, salát, ovoce
stále prší – koncert v blízké Lentelle odpadá (smutníme, ale místní se radují –
nepršelo
už 6 týdnů)
5.8. – 5.30 snídaně, 6.00 odjezd směr Isernia, Napoli (180 km jihozápadně)
10.00 Neapol – s průvodkyní – autobusová projížďka městem kolem parku –
na vrch Posillipo – nádherný pohled na Neapolský záliv, sopku Vesuv a ostrov Capri.
Na protějším vrchu mohutná pevnost Castel Sant Elmo, dole na ostrůvku Castel
dell´Ovo
( Vejcový hrad). Pod námi na pobřeží je čtvrť Santa Lucia a přístav (druhý největší
v Itálii). Vidíme i ostrov Ischia a severní část města stojící v kráteru vyhaslé sopky (v
Neapoli a okolí je 40 sopek).
Pěšky jdeme ke královskému paláci na náměstí Piazza del Plebiscito, vidíme kostel
San Francesco di Paola (kruhový) a pokračujeme k nejstaršímu opernímu divadlu
Evropy Teatro San Carlo.
Procházíme nákupní pasáží Galleria Umberto I. a přicházíme k mohutné stavbě nad
přístavem – Castel Nuovo s triumfálním obloukem. Zde čeká autobus – obědváme
bagety a loučíme se s Neapolí.
(Vesuv  1277 m.n.m. – dva vrcholy (Vesuv a Monte Somma) – činná explozivní
sopka (poslední erupce 1944).

Osudný výbuch sopky 24.8.r.79 n.l. zničl celé okolí a města Pompeje a Stabiae zasypal
popelem a prachem do výšky 5 metrů. Město Herculaneum zasypaly kameny.
Katastrofu nikdo nepřežil.
Po zahájení odkrývání zejména Pompejí se vědci už 200 let dozvídají vše o životě
v Římské říši a rekonstruují původní Pompeje.
14.00 dorážíme do 30 km vzdáleného města Caserta – okresní město v provincii
Campania. Proslulo velikým královským palácem se zahradami, který začal stavět
v roce 1742 neapolský král Karel III. Bourbonský, aby překonal velikost a nádheru
francouzskéhoVersailles.
Palác má 6 poschodí, 1200 pokojů, 1790 oken a obrovskou zahradu s bazény a
vodopádem. Její hlavní osa měří 3 km.. Palác se dostavoval ještě v 19 století, je
v klasicistním slohu a po sjednocení Itálie r. 1860 ztratil funkci královského sídla.
Dnes je výletním místem zejména pro Italy.
14.30 – 16.30 volno v zahradách, 17.00 odjezd domů
20.00 večeře – zapečené lasagne, pečený králík s mrkví a rajčaty, zmrzlina s

ovocem
Dostáváme vstupenky na pivní slavnosti v blízké Lentelle (3 km), vydáváme se tam
autobusem. Zvolili jsme však cestu pro autobus nevhodnou a proto se ve 24.00
vracíme domů a jdeme spát.
 6.8. – 8.30 snídaně, 9.30 odjezd na pláž do Vasta  oběd na pláži
15.30 návrat do Fresy – prší – volno
19.30 – večeře – těstoviny s zucchini a šunkou, řízek se žampiony, ovoce
21.00 – odjezd do Vasta – na pláži noční piknik u ohně s opékanými
klobásami, masem, pivem a sangrií – 01.00 domů

 7.8. – 7.30 snídaně, 9.00 odjezd do Vasta – poslední koupání



12.00 odjezd domů 12.30 – oběd – špagety,kuře a pečené brambory,

ovoce


14.45 někteří absolvují prohlídku kostela Sv. Salvátora del Madonna Grande
a staré Fresy vedenou Ginem

16.00 odjezd do Vasta – prohlídka starého města (hradby, římské



pozůstatky),
pak nákupy v místním supermarketu
19.30 večeře – zeleninová polévka, vepřové plátky se zeleninou, zákusky,

ovoce
21.30 – pochod městem k aréně
22.00 – koncert s místní bandou musicale – nejprve my (začínáme italskou
hymnou, pak Italové – začínají naší hymnou)
23.30 – rozloučení, poděkování za naše koncerty
24.00 před školou malý piknik na rozloučenou – 02.00 jdeme spát

 8.8.  7.30 snídaně, balení, rozdání dárků, nakládání
9.00 loučení se všemi, poslední nákupy
9.30 odjezd
stejná trasa – pouze z Rimini jedeme po dálnici na Bolognu (delší, ale
rychlejší
varianta)
 9.8.  6.00 přistání v Žamberku u ZUŠ
1500 km – 20,5 hodiny
Záměr místostarosty Gina, který jsme ve Frese pochopili, byl motivovat a podpořit
místní nově vzniklou mládežnickou dechovku.
Viděli a slyšeli, kam lze pravidelnou a dlouhodobou prací dojít a abychom jim dali
závažný cíl, pozvali jsme je na příští rok do Žamberka ke společným koncertům.
Bude to v posledním srpnovém nebo v prvním záříjovém týdnu.
Ubytování zrealizujeme v rodinách našich hráčů a připravíme pro ně zajímavý
program a koncerty.
Prosím, zarezervujte si tuto dobu závazně, očekávám, že každý účastník se bude na
jejich návštěvě podílet.
Děkuji všem za vzornou reprezentaci i kamarádství a přeji hezký zbytek prázdnin !!!
VELKÉ DÍKY VŠEM !!!

Hana Chvátilová

