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Josef  Brabenec 

1. zpráva 

 

Vyjeli jsme z Tachova v úterý 13.10. - 40 děti, 6 dospělých a 2 řidiči. Náš 
cíl - slavné francouzské město Lyon. Jedeme k bazilice nad městem. 
Zanechali jsme bus k povinné 9-ti hodinové pauze. Pěšky do centra starého 
města strmými uličkami plnými obchůdků se všim možným. Prohlédli jsme 
si nádhernou katedrálu sv.Jana Křtitele, samozřejmě jsme si v ní museli 
zazpivat.  

Odtud přes most nad řekou Saonou do nového města. Centrální náměstí má 
největší plochu z celé Francie.  

V informačním centru jsme si koupili jízdenky na metro, které platily i na 
lanovou dráhu až k bazilice. Je větrno a zima.  

Zkouška v kapli, kostýmy a od 20 hod. náš první koncert. Zpívali jsme 1,20 
minutový program. Publikum tradičně senzační, přídavek a aplaudování 
vestoje. Do rodin jsme se dostali dost pozdě. 

 

2. zprava 

 

Třetí den našeho zájezdu (15.10.) jsme se rozloučili s našimi hostiteli a 
odjeli směr Marseille.  

Plánované mezipřistání busu vAvignonu.  / Papežský palác, mohutné 
opevnění, řeka Rhóna, nádherné vyhlídky a samozřejmě slavný Avignonský 
most. Na něm je vždy turistů nejvíce. Část mostu kdysi strhla povodeň, už 
ho pak nikdy neopravili a raději postavili kousek dál po proudu Rhóny 
nový.  

Velké focení, počasí bezvadné. Pokračujeme do dalšího cíle - města 
Perpignanu. Příjemné nocování, dobrá snídaně, vstřícni lidé. Rozloučili 
jsme se písničkou a 16.10. ráno odjeli směrem na španělskou hranici.  

Počasí je solidnější, děti odpočaté, čeká nás hlavní cíl zájezdu - Barcelona. 
  

 



 

3. zpráva - Na Barcelonu!  

 

Hranice Francie-Španělsko jsme ani nezpozorovali a v poledne jsme v 
Barceloně. Čeká nás jedna z největších atrakcí města - slavné akvárium. 
Krom nádherných ryb a ostatních mořských potvor se děti vyřádily na 
rozmanitých atrakcích, nakoupily suvenýry od molitanových žraloků po 
rybí klíčenky. Komerce tady ma velký úspěch. Pak jsme se ubytovali ve 4* 
hotelu na Costa Brava  ( pohodlí, velké rozměry pokojů, divení a 
spokojenost ). 

Také večeře byla vydatná, proto nám prospěla večerní procházka znamým 
letoviskem až k pláži. Provází nás dobrá nálada, všichni jsme v pořádku.  

 

4. zpráva,     Sobota 17.10. 

Po snídani jedeme do "Španělské vesnice". Je to replika různých staveb, 
každý dům jiný styl, uprostřed je velké náměstí, na kterém máme zpívat.  

Nejdříve vydatný oběd o třech chodech ve stylové restauraci. Po 
vystoupení, ve kterém se střídají festivalové sbory, jedeme na prohlidkový 
okruh Barcelonou.  

Hora Montjuik s krásnými vyhlidkami na město a přístavy, lanovka, 
fontány.  

Pak jedeme k olympijskému stadiónu, hlavnímu katalánskému náměstí a 
pěší zóně, na které se prodíráme davy lidí.  

Další zastávka - slavný kostel Sagrada Familia. Staví se s přestávkami od 
r.1882 a dokončení plánují až v roce 2026. Hlavní architekt - Gaudi - už 
nežije, ale má mnoho pokračovatelů. Kostel má dokončeno osm věží, ta 
nejvyšší se ještě staví - má prý mít 172 m. Vše dotováno ze soukromých 
prostředků.  

Spousta stánků se suvenýry a ostatními nezbytnými krámy.  

Večer rychle do kostýmů a odjezd do 20 km vzdáleného Massanetu. Tam 
nas čeká trojsborový koncert v divadle. Publikum velmi vděcné a nadšené.  

Do hotelu jsme dojeli až před půlnocí, ale děti zvládají náročný program 
bez známek únavy. S dospělými už to tak růžové není.  

V neděli nás čeká ještě výlet do starobylého města Girona  

s improvizovaným zpíváním a odpolední sborová paráda k zakončení 12. 



mezinárodního festivalu Cantate Barcelona.  

Nikdo nemarodí, těšíme se na další program.  

 

 

5. zpráva 

 

Neděle 18.10. 

Dnes jedeme po snídani do města Girona. Je to hlavní město provincie - 100 tis. 
obyvatel.  

Kamenné domy, pole chráněná větrolamy, pěstovaní topolů pro papírny, hodně 
jabloní, menší osídlení, pěstování vavřínu (bobkovy list). 

Ze všech staveb Girony dýchá historie. Zdejší katedrála má nejdelší schodiště v 
celém Katalánsku.  

Úzkými uličkami starého města právě probíhali závodníci maratónského běhu, 
snad jim pomohlo i naše povzbuzování.  

Na náměstí Plaza Magior jsme četným turistům zazpívali. Dělali, že se jim to 
líbilo. 

Železný most přes řeku Onjar budovala firma Eiffel ještě před stavbou pařížské 
rozhledny.  

Město se nám tuze líbilo, ale musíme zpět do hotelu připravit se na závěr 
festivalu. V městském divadle se sešly všechny zúčastněné sbory. Každý se 
představil jednou písní a v závěru všichni předvedli společnou skladbu 
katalánského skladatele. Orchestr hrál jako o život, zpěváci měli skladbu 
nadřenou z domova, tak vše dopadlo podle představ pořadatelů. Výborná 
atmosféra! 

Festival končil recepcí v kongresovém centru. Chutné jídlo i pití. Naše děti 
snědly pomalu i vrchního. Během jídel se zpívalo, burácelo, skandovalo, prostě 
bylo veselo a rušno. Ráno se všichni rozjeli domů. Zážitků nekonečno, až z toho 
Pavlínka dostala horečku (brzy ji klesla).  

 

 

6. zpráva  

 Ponděli 19.10. 
        Festival skončil, my máme den navíc, protože být v Barceloně a nenavštívit 



Montserrat by byl hřích. 
Ráno jedeme z Lloret de Mar asi 40 km za Barcelonu, pak se šplháme příkrou 
úzkou silnicí ke slavnému poutnímu klášteru.  
Pořadatelé nám zde vyjednali koncert. Kostel je zcela zaplněn asi 600 turisty. 
Dělali jsme předskokany místnímu proslavenému chlapeckému sboru. Jsou to 
10-12leti kluci, kteří zde maji internátní školu, ve které se kromě ostatních 
předmětů věnují především hudbě a zpěvu.  
Kostel je slavný hlavně černou Madonou (Moreneta), k níž putují davy věřících. 
My jsme se k ní pro nával nedostali, takže jsme si její moc nemohli ověřit. Ale 
stačily nam alespoň pěkné fotky.  
Po koncertě jdeme k parkovišti, cestou jestě zastávka u stánku s místními sýry, 
medem a ostatními pochutinami. Doufám, že zrající sýry nebudou pochodovat 
před naším autobusem do Tachova.  
Do hotelu jsme dojeli odpoledne, čas na zbytek nákupů, část děti se šla vykoupat 
do hotelového bazénu. Prostě relax.  
Po vydatné večeři se jdeme rozloučit s městem i mořem a pak rychle na poslední 
nocleh v hotelu.  
Bylo nám zde moc pěkně, děti při zpívání zanechaly výborný dojem. Všude nám 
mohutně tleskali, gratulovali, poznávali nás i na ulicich, prostě bezvadná 
festivalová atmosféra.  
Ráno nás čeká stěhovaní kufrů do autobusu a hurá! do Francie.  
Všechny děti jsou v pořádku, jen Monika si vyvrkla kotník, ale je naštěstí 
mobilní.  
 

 

TACHOVSKÝ D ĚTSKÝ SBOR – ZPRÁVA č.  7. 

        Rozloučili jsme se s Barcelonou a jedeme  směr Francie. Nocujeme ve 
známém horském  středisku  GRENOBLE. Ráno jsme si zajeli do centra – 
katedrála, zpívání v Notre Dame, pěkné měšťanské domy  -  a odjezd do 
Švýcarska. 

To už je středa 21. X.. Cestou jsme nemohli minout  ŽENEVU ( Ženevské 
jezero s labutěmi, kostel sv. Petra, historický kolotoč, terasy s výhledem na celé 
město ) a zase BUS a cesta do  dalšího cíle našeho putování – BŰLACH. 

Na dálnici se místy pomalu suneme, pořád se na dálnici něco opravuje. Večer 
jsme konečně na místě. Oba naše sbory se v minulosti vyměnily, tak přivítání 
bylo opravdu srděčné. Pak rychlé rozdělení do rodin, večeře a odpočinek. 

Ve čtvrtek jedeme na výlet do Curychu – budova  Divadla opery,  hlavní 
katedrála Grossműnster, ve které jsme zazpívali turistům, úzké uličky starého 
města, obrovská prodejna hudebních nástrojú,  kde jsme si zabrnkali na klavíry 
nejslavnějších značek, obchodní čtvrť, procházka podél curyžského jezera k 
čínskému pavilonu. 



V BŰLACHU jsme měli samostatný večerní koncert v místním kostele. 
Publikum nás přijalo velmi srdečně, dávali jsme přídavky. 

Poslední den – pátek 23. X. - rozloučení s rodinami a jedeme do Schaffhausenu. 
Cílem jsou vodopády na Rýně. Fotoaparáty se mohly zavařit, zejména, když nás 
loď převezla na německý břeh, na kterém vedly strmé schody  těsně kolem 
vodopádu. 

Pak znovu lodí k autobusu a jedeme směr Stuttgart, Norimberk ( 2 hodinová 
zácpa na dálnici )   a  TACHOV. 

Domů jsme dojeli včas a plni dojmů z dlouhé cesty. Ujeli jsme 4500 km a až se 
dosyta vyspíme, budeme  všechno vyprávět. 

             Děti dobře zazpívaly, všude nás vlídně přijali, poznali jsme kus Evropy 
a už teď se těšíme na další cestu !! 

 

 


