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Ve dnech 26. 4. – 2. 5. 2009 se uskutečnil reciproční pobyt DPS Skřivánek Suchdol nad Odrou v 
překrásném italském městě Paina di Giussano. 
V sobotu 25. dubna bylo před Kulturním domem v Suchdole nad Odrou velmi rušno. Vrcholily totiž 
přípravy odjezdu Dětského pěveckého sboru Skřivánek do Itálie. Jakmile byl naložen i poslední kufr, 
nezbývalo nic jiného, než dát rodičům pusu na rozloučenou, nasednout, zamávat a už jsme se všichni 
společně řítili naším oblíbeným Jardobusem vstříc novému dobrodružství. 
Samotné Giussano nás uvítalo sice deštivým počasím, ale zato vřelým přijetím temperamentních dětí, 
členů pěveckého sboru školy ve městě Paina di Giussano, a jejich rodin, ve kterých jsme měli strávit 
následující týden. Po krátkém seznamování jsme se všichni rozjeli do svých dočasných domovů, kde 
nás čekala první společná večeře ve velkolepém italském stylu. 
Naši italští hostitelé si pro nás připravili nádherný program, který začal slavnostním přijetím sboru 
představiteli města Giussano. Během čtyř dní jsme absolvovali turistický výlet do hor s úchvatným 
výhledem na jezero Lecco, plavili jsme se po jezeru Como (Lago di Como), navštívili okolní města 
Monzu, Seregno a Robbiano a prohlédli si jejich kulturní a historické památky a také jsme se jedno 
dopoledne věnovali nakupování v obrovském obchodním centru, odkud většina z nás přivezla domů 
dárečky a suvenýry. Odpoledne probíhaly společné zkoušky obou sborů. Po překonání počáteční 
nervozity jsme pod vedením naší paní sbormistryně a italského pana sbormistra zvládli jednu českou, 
italskou, latinskou a anglickou píseň i s choreografií. 
Ve volném čase jsme se věnovali společným hrám či pokusům o vzájemnou komunikaci, která vhledem 
k jazykové bariéře nebyla jednoduchá. Nakonec jsme se však domluvili všichni a ještě jsme si u toho 
užili spoustu legrace. 
Tři večery patřily třem velkým koncertům, na kterých jsme byli vždy hlavním hostem my, Dětský 
pěvecký sbor Skřivánek z České republiky. Naše hlásky zněly kostelem a uměleckou školou ve městě 
Seregno a školou v Giussanu, kde jsme publiku předvedli společně secvičené písně s italským sborem. 
Samostatný koncert Skřivánků se uskutečnil na dermatologickém oddělení v nemocnici v Monze. 
Všechny koncerty se nám velmi povedly a nekončící potlesk a volání „bravo" po každé písni byly vždy 
sladkou odměnou. 
Čas odjezdu se neúprosně blížil. Loučení nebylo vůbec jednoduché a neobešlo se bez slziček. Během 
pobytu jsme získali cenné zkušenosti a navázali nová přátelství s dětmi i dospělými, kteří pro nás byli 
před týdnem cizí a naprosto přirozeně nás na pár dní přijali do svých rodin. Vzpomínky na společné 
zážitky nám už nikdo nevezme. 
Cestou zpět jsme se ještě na den zastavili za našimi známými do Rozzana, kde jsme zpívali a pobývali 
před třemi lety. Kromě velmi milého přivítání a slavnostního oběda se zde v kostele uskutečnil náš 
poslední koncert, který měl opět obrovský úspěch u publika. 
Domů jsme se vraceli unavení, ale spokojení, a už teď se nemůžeme dočkat, až italské děti příští rok 
dorazí k nám. 
 


