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Chrámoqý sbor Václav koncertoval v ltálii
Chrámoqý sbor Václav s e za tŤi roky své znovuobnovené činnosti dostal do
povědomí spoluobčanů svým zpěvem při církevních slavnostech' veřejných
akcích města Brandýsa nad Labem a koncertech pořádaných v blízkém okolí
mimonašeměsto.

Vzáří loňského roku' díkyaktivitě lng. Miloše En-
glmaiera, byl náš sbor společně se Šporkoým
triem pozván do ltálie, kde koncertoval před
publikem měst Vieste a Rodi Garganico. Chtěli
bychom se s vámi podělit o nevšední zážitky,
které jsme proŽili při týdenním pobytu na po-
loostrově Gargáno (uýňatek z článku ze Zpra-
vodaje římskokatolických farností 10/2010 od
R.Stránské).

Koncertyve Vieste a v Rodi Garganico

V pátek 10. září 2010 jsme se vydali na dlouhou
cestu do ltálie (22 hodin), kde jsme měli mož-
nost koncertovat v chrámu Nanebewetí Panny
Marie ve Vieste a v chrámu Panny Marie - Ma-
donna della Libera ve městě Rodi Garganico.
oba chrámy nás oslovily krásným prostředím,
takŽe se nám zpívalo i hrálo velice dobře. Důka-
zem, že se zde naše vystoupení líbilq bylo i to,
že po koncertě v RodiGarganico nás místní paní
majitelka cukrárny pozvala k sobě na ýbornou
italskou zmrzlinu a pan Michele Valente (další
z posluchačů koncertu) osobně přijel za námi do
kempu a přivezl nám na ochutnání typické ital-
ské,,dolce", vínečko a olivoý olej, vše jako ýraz
díků za nevšední kulturnízáŽitek. Překvapil nás
nejen touto pohostinností ale téŽ příslibem, Že
příští rok zorganizuje ve spolupráci s lng. Milo-
šem Englmaierem další koncerty ještě v jiných
městech.

Kultura i odpočinek

Náš týdenní pobý v chatkách ve Village orchi-
dea na pobřeŽí (spousta kvetoucích oleandrů,
70 m od chatky k moři, písková pláž nádherné
vlny, strava 2x denně a ještě večer s grilováním)
byl rozdělen na oddychovou a kulturně pozná-
vací část'

Ve středu jsme se vydali rybářskou bárkou
z Vieste za přírodními krásami Gargána, a to
do mořských jeskyní. Za krásného, slunečného
počasí jsme obdivovali bílé vápencové skály
v kontrastu se zelenou středozemní vegetací
a průzračnou vodou. KaŽdá jeskyně měla své
jméno a legendu. Cestou zpět jsme se vykoupali
na opuštěné pláži'

Návštěva poutního místa
Monte Sant'Angelo

Díky aktivitě Marušky Nohynkové (dirigent-
ky sboru) jsme poznali i poutní místo Monte
Sant'Angelo - které je dodnes povaŽováno za
důležité místo celé křesťanské Evropy a kde se
koncem 5. století zjevil svatý Michael Archan-
děl, a San Giovanni Rotondo, místo, kde žil a je
pochován otec Piq který byl 16. června 2002
svatořečen Janem Pavlem ll. Maruška nám tuto
osobu přiblíŽila vyprávěním během přejezdu
Národním parkem Foresta Umbra _vysoké kop-

ce, serpentiny, daňčí obora, bukové lesy plné
kvetoucích bramboříků a jiných zajímavých
rostlin.

Týdenní pobyt byl ukončen večeří v restau-
raci u Miguela ve Vieste, který pro nás koncerty
zajišťoval' ochutnalijsme jídla typická pro ltálii
- plody moře, mušle, žlutý meloun, parmskou
šunku, různé druhy pizz. Vše jsme zapili lehkým
italským vínem. Poděkováním za pohoštění byl
náš zpěv několika národních písní.
V sobotu, krátce před polednem jsme se s tro-
chou smutku rozloučili s mořem a odjížděli
domů. Cesta uběhla rychle díky výborným řidi-
čům a v neděli brzy ráno jsme již vykládali kufry
u Klášternívinárny, odkud jsme před týdnem po
požehnání otcem Michalem odjÍŽděli.

Tak to byl jeden z mnoha krásných zážitků,
které jsme v loňském roce prožili.Zájezd byl',od-
měnou" všem našim členům za práci ve sboru
a také reprezentací našífarnosti a zároveň i měs-
ta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi'

A naše plány do budoucna?

Samozřejmě dále zpěv při církevních slavnos-
tech, ale i spolupráce s jinými sbory, s komorním
orchestrem FAR MUslCA. Také bychom chtěli
uskutečnit další koncerty V ltálii...

Věříme Že se někomu z vás naše aktivity za-
líbí a budete je chtít proŽívat spolu s námi. Na-
vštiWe naše stránky www.sborvaclav.cz a ozvě-
te se nám.Také věříme, Že se najde nějaká firma
nebo společnost v našem městě a okolí, která by
s námi chtěla,,partnersky spolupracovat" a naše
aktivity podpořit.

Milí spoluobčané, děkujeme vám za vaši
přízeň, těšíme se na vás při našich koncertech
Vtomto roce 201 1 a přejeme vám hodně zdraví,
radosti, klidu a spokojenosti.
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