Ze školních lavic rovnou na italskou pláž
Je pošmourné zářijové dopoledne a v parku před školou se scházejí podivné postavy
podzimních bundách, které s sebou vlečou kufry nebo tašky a podle svých chutí se srocují
a diskutují. Pokud jde okolo nezaujatý chodec, tak slyší hlášky: „Je tam teplo, včera to říkali
v televizi “ nebo „ na internetu píšou, že je tam 30 stupňů a svítí sluníčko“. V žádném případě
nezazněla slova: „To je mi líto, že nemůžu jít do školy.“ Z toho je patrné i nezaujatému
chodci, že se ty postavy někam chystají odjet a určitě se nějakou dobu nechtějí zabývat
sezením ve školních lavicích. Kam to jedou? Pokud se dotyčný zeptá, dostane jednoduchou
odpověď. „Zdrávka“ jede k moři do Itálie a všichni čekají na odvoz autobusem. Vše je
naplánováno do posledního detailu. Malé městečko Martinsicuro, cíl cesty, se má na co těšit.
Přijedou tam kočky z „ústecké zdrávky“.
Kolem poledne přijel autobus a všichni do něj nasedáme a vyrážíme na dlouhou
mnohahodinovou cestu na jih. Po strastiplné noční jízdě, kde řízky a jiné dobrůtky jsou
snědeny nebo vypity, nastává ráno a ve vzduchu je cítit sůl, neklamné znamení blízkého moře.
Autobus zastavuje a naše skupina se vyloďuje do tepla a slunce. Kufry a tašky se pohazují do
ubytovacích buněk a honem k vodě namočit se. Po utahané noci to je lahoda. Něco malého
sníst a odpočívat, lenošit a doplnit spánkový deficit. Všichni si uvědomují, že je to pravda a
ne sen. Jsou v Itálii v regionu Abruzzo, ve městě Martinsicuro, v kempu Duca Amadeo a
kousek od Středozemního moře. Toto jsou pro účastníka zájezdu velmi důležité informace,
kdyby se při vycházce zatoulal a neznal cestu zpět.
Zájezd však nemá na programu jen koupání, ale také vzdělávací a kulturní část. Návštěva
nemocnice Ospedale Val Vibrata ve městě Sant Omero je tou vzdělávací částí. Zde si
prohlížíme nemocnici a porovnáváme ji s naší „ústeckou“. Je potěšující, že rozhodně na tom
nejsme špatně, ale v mnohém i lépe. V kulturní části je naplánován jednodenní výlet do
nedalekého „věčného města“ Říma. Vidět Koloseum, Forum Románum, Kapitol, Pantheon,
Baziliku sv. Petra nebo fontánu di Trévi živě, to je skutečně zážitek. V televizi a filmech to
vypadá jinak. Sáhnout si na dějiny a historii je jiné, než o tom číst.
Ještě máme jednu část zájezdu, pro ženy důležitou, a to nákupy. Všichni chtějí něco malého
přivézt domů pro rodiče, příbuzné a kamarády. Městečko je podrobeno našemu pátravému
oku a naše tašky se naplňují zbožím z místních obchodů.
Takto ubíhá týden velice rychle a už tu je odjezd. Smutní bereme svoje kufry, tašky a
nasedáme do autobusu na zpáteční cestu. Loučíme se Středozemním mořem a městem
Martinsicuro. Když přijíždíme domů, mnohým tane na mysli úsloví „La Bella Italia“.
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