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Cesta sboru Yác|av na iih ltáIie

Chrámouý sbor Václav sklidil v ltálii velké ovace publika.

Rok uplynul jako voda a již jsme se opět vydali na cestu do slun-
né ltálie do Gargána. Dva autobusy byly plné veselých natěše_
ných muzikantů, zpěváků, surfařů i běŽných úěastníků záiezdu.

Cesta do Itálie byla organizovaná program zájezdu, v případě potřeby
Ing. Milošem Englmaierem, kteqý řešila změny s úsměvem a obdivu_
se 5 naší sbormistryní Marií hodn1fon klidem' Cesta tam i zpět
Nohynkovou po celou dobu starď nebyla pro nikoho z nás jednodu_

o to, aby vše klapalo. Maruška chá a vydala by na samostatrrý
dazírala na to, aby se dofužoval člrínek' Důležité je, že jsme dojeli

Gichni zdraví a v pořádku a otec
Michď spolu s ostatními členy naší
staroboleslavské farnosti nás pro_
vázel modlitbou, za což jim patří
velký dík! v Itálii nás přivítalo
teplé moře. Po celé dny nás prová-
zelo slunce a modré nebe, bylo to
úžasné. Dětem se nechtělo z vody,
trumfovaly se , kdo má lepší rilovek
_ mušli, klepýtko z kraba, či hezčí
stavbu z písku - Cheopsow pyra_
midu, Velká čínskou zeď nebo me-
xicky klobouk.

Toto sladké ,'nicnedělání" isme
přerušili dvěma koncerty ve Vieste
a v Rodi Garganico. hognm byl
pestqý' Šporkovo trio spolu s hosty
flétnistkou Jitkou Krupičkovou
a nadějnou violistkou Martinou
Englmaierovou zahrálo několik
skladeb s virtuositou a lehkostí sobě
vlastní. Sbor Václav zpíval skladby
a písně česky, Iatinsky a itďslry, což
se set}alo s ohlasem u publika. Sóla
Vojtěcha Vančury Terezy Lieblové,

Nicole Martinkové, Malcely Bílé
a nejmladšího ělena sboru Michala
Šestáka, byla hodnocena jako exce-
lentní. Hodnocení celého sboru od
pana faráře z Rodi Garganico
znělo - andělské zpévy. V opravdu
srdečné atmosféře nám předal
dárek - obrázek bl' |ana Pavla II.
s tím, Že se těší na naši návštěvu
napřesrok.

Výlet lodí, procházka večemím
Vieste a večeře v pizzerii u Miqela
nezklamaly. Kdo si psal deníček,
jistě měl stnínky plné zažitků. Vždý
i večery u nás ve Village orchidea
byly plné smíchu, písní s kytarou
a dobrého lehkého italského vÍna'
Tak to má o dovolené být.

V dobré náladě jsme odjížděli'
v dobré nrí1adě isme přijeli a i přes
prud\ý déšť' kte4ý nás doma přiví-
tal jsme dobrou náadu neztratili
a doufáme, že sqim zpěvem ji bude_
me předávat dál.
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