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Informační dopis č. 2 
 
Dostali jsme už od pořadatelů festivalu informaci o tom kde a kdy budeme vystupovat, tomu jsme 
přizpůsobili náš další program a předkládáme vám pro informaci. Na místě se ještě časy mohou mírně 
změnit podle situace, nicméně časy koncertů a setkání s ostatními sbory jsou fixní. Program bude nabitý a 
bude vyžadovat disciplínu zejména v odjezdech na koncerty.  
 

Před odjezdem: 
- Do úterý 17.6. máme ještě možnost přihlásit několik dalších zájemců. Zaplatili by na místě. 
- Každý účastník musí být pojištěn (zajistí si každý sám). 
- Budou-li příznivci chtít jít v průvodu, je potřeba aby měli modré sborové tričko. Možno koupit za 50,--

Kč od Blanky Tomkové, přihlašte se předem. 
- Finance – EURa: na nákup, občerstvení, pobytovou turistickou taxu. Orientační ceny potravin a 

restaurací www.cicala.cz/italie/informace/. K obědu se můžete odbýt pizzou za 7 EUR, ale velký 
oběd s předkrmem a vínem se může dostat i nad 20 EUR. 

 

Čtvrtek 19.6.14  
Odjezd 20,30 hod. Vrané u školy,  20,50 hod. Zbraslav 
náměstí. V Plzni nabíráme účastníky cca 22.10. Do 
autobusu si vezměte příruční zavazadlo, v něm oblečení, 
jídlo a pití na celou noc, polštářek (dobrá je taková 
nafukovací podkova kolem krku), detektivku a plyšáka. 
 

Pátek 20.6.2014   
Přibližně 7,30 – 8,00 hodin příjezd do hotelu 
Mondschein San Lorenzo di Sebato. V hotelu se 
ubytujeme, snídaně je z vlastních zdrojů na pokoji, (asi 
také, ale nejsme si jisti, i v hotelu po domluvě a 
zaplacení na recepci). Poblíž hotelu jsou dvě kavárny a malý krámek s potravinami. Městečko San Lorenzo 
je hezké, ale malé. Nadmořská výška celého údolí je okolo 850 m.n.m.   

10,00 hod. odjezd z hotelu do hor. Autobus zaparkuje u 
chaty Rifugio Auronzo, odsud je procházková pěší cesta 
po jižní straně nádherného horského masivu Tre Cime di 
Lavaredo. Čas nám nedovolí obejít si celý masiv, takže 
půjdeme jen na nejhezčí výhledy a zpět, každý podle 
svých sil jak daleko dojde. Cesta je víceméně po rovině, 
ale budeme ve výšce 2.320 m.n.m., vezměte si opalovací 
krém, větrovku, delší kalhoty, raději i uzavřené boty. 
Nezapomeňte na vodu - vítr vysušuje. Místo je krásné, 
hodně lidí, atmosféra se dá přirovnat ke Karlštejnu. 
Odpoledne mohou být bouřky.  Teplota kolem cca 15 °C. 
Oběd z vlastních zdrojů. Případně v restauraci s horskou 
přirážkou na chatě Auronzo.   

14,15 hod. odjezd od chaty. Potom odbočíme z údolí 
Pusteria k horskému jezeru Braies. Procházka podél 
jezera, nádherné výhledy. Koupání v ledové vodě je 
velmi osvěžující. Plavky s sebou. 
18,00 hod. společná večeře v hotelu 
19,20 hod. odjezd z hotelu do Anterselva di Mezzo. 
Tady zpíváme v kostele svatého Jiří společně se třemi 
dalšími sbory, budeme dávat sedm skladeb. 
Jsme zařazeni jako poslední, takže možná i 
přídaveček. Kdo z příznivců by nechtěl s námi jet, 



může si dojít pěšky 3,5km do městečka Brunnico na večerní prohlídku, případně se popovézt vlakem (jezdí 
zhruba po hodině, poslední vlak zpátky ve 21.36). 
21,00 hod. koncert  Anterselva di Mezzo. Po něm zpět do hotelu. 
 

Sobota 21.6.2014 
7,40 hod. společná snídaně v hotelu, bufetový stůl.  
8,50 hod. odjezd z hotelu do Villabassa. S sebou oblečení 
na koncerty (pánové oblek, dámy něco pod šaty - budeme 
se převlékat asi v autobusu) a také oblečení na odpolední 
přehlídku (povinně sborové modré tričko a bílé kalhoty). 
Jídlo a pití. 
10,00 hod. ranní matiné - setkání sborů v kostele San 
Stefano ve Villabassa. Účinkuje devět sborů, budeme dávat 
dvě skladby a jsme zařazeni opět jako poslední. 
Po koncertě asi v 11,00 rozchod, prohlídka městečka, oběd 
z vlastních zdrojů nebo v některé restauraci ve Villabassa. 
Pěší přesun asi 1km od centra ke kostelu S. Maddalena di 

Moso. 
13,10 sraz zpěváků u kostela S. Maddalena. 
13,30 koncert pod širým nebem, účinkuje šest sborů, my dáváme čtyři skladby a jsme třetí sbor v pořadí. 
14,30 - po koncertu odjezd do San Candido. Bude-li čas, krátká 
prohlídka městečka. 
16,00 hod. sraz na seřadišti Via Drava u bodu B. Od 16,30 hod. 
do cca 18.00 hod. paráda neboli průvod. Před námi jdou 
Holanďani a Brňáci, za námi Korejci a Švýcaři. Na náměstí 
zdravice představitele místní samosprávy, všechny sbory zpívají 
společně. Hned po  průvodu odjezd do hotelu 
18,30 hod. společná večeře v hotelu  

19,50 hod. odjezd z 
hotelu na koncert   
21,00 hod. koncert 
Chienes, kostel S. Pietro e Paolo, zpívají čtyři sbory, my jsme 
první a dáváme sedm skladeb. Po koncertu návrat do hotelu.   
 

Neděle 22. 6. 14 
7,30 hod. společná předplacená snídaně v hotelu, po ní zabalit a 
zavazadla odnést do autobusu.  U recepce samostatně zaplatíte 
pobytovou turistickou taxu přibližně 0,7 EUR/osobu a noc (děti do 
14 let taxu neplatí), telefony z hotelového telefonu, co kdo vypil 

z ledničky apod. 
9,20 odjezd z hotelu na závěrečnou slavnost, oblečení není povinně jednotné, ale doporučujeme opět bílé 
kalhoty a sborové tričko.  
10,30 - 12,00 Sesto - závěrečná slavnost v Casa Sesto 
Hned po slavnosti odjezd směr Vrané. Cestou zpět oběd - rychlé občerstvení při zastávce u benzinky, 
případně z vlastních zdrojů. Večeře – bageta či něco rychlého u benzinky na českém území. V Plzni a na 
Zbraslavi vykládáme účastníky. 
Návrat do Vraného v cca 24,00 hod. 
 
K. Pašek uvítá, když mu po zájezdu pošlete např. přes http://leteckaposta.cz/ svoje fotografie k zveřejnění 
na stránkách, ale zejména záběry z kamer/fotoaparátů/telefonů, aby mohl sestříhat cestopisnou reportáž. 
 
Kontakty:  
Dirigent Alfons Limpouch +420 731 431 327, alfons.limpouch@seznam.cz 
Dodatečné přihlášky, platby a organizační otázky Blanka Tomková, tel. +420 607 812 336, tomkova.blanka@seznam.cz 
Další dotazy a informace k programu Karel Pašek tel. +420 602 612 459, kpasekseznam@seznam.cz 
Hotel Mondschein Via Josef Renzler, 29, SAN LORENZO DI SEBATO, 0039 0474 474091, mondschein@winklerhotels.com 
Sekretariát festivalu San Candido – Piazza Del Magistrato 1, tel. 0039-0474-913149,  9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 
info@festivalpusteria.org, noční služba po dobu festivalu 0039 334 5972379, 21.00 - 23.00.  


