Žáci frenštátského gymnázia v Itálii
Po usilovné přípravě zahájili studenti Gymnázia ve Frenštátě pod Radhoštěm 20. září 2018
desetidenní zahraniční geografickou exkurzi do Itálie. Kromě antických památek se také
seznámili s půvabnou přírodou geologicky neklidné oblasti, ležící na střetu dvou litosférických
desek.
Exkurze se uskutečnila ve spolupráci našeho gymnázia s cestovní kanceláří Wisnar groupe
mondiale s.r.o. Již od počátku cesty nás provázel hlas pana průvodce Wisnara, který nám
předával informace o průběhu samotné jízdy z České republiky přes Rakousko až do Itálie.
Přes noc jsme překonali rakousko-italské hranice a v poledních hodinách druhého dne dorazili
do Říma. Do městského centra jsme se dopravili podzemní dráhou, neboť pro autokary platí
v hlavním městě přísný zákaz pohybu po silnicích. Jako první jsme navštívili Vatikán, kde jsme
strávili přibližně hodinu na Svatopetrském náměstí čekáním ve frontě ke vstupu do katedrály sv.
Petra, z jejíhož vnějšího ochozu jsme měli možnost prohlédnout si historické město jako na
dlani. Následně jsme v průběhu procházky Římem zhlédli mnoho památek, mezi nimi např.
Andělský hrad, Pantheon, barokní náměstí Piazza Navona, Forum Romanum a na závěr
samotný symbol Říma – Koloseum. Večer jsme se metrem vrátili zpět na parkoviště, odkud
jsme vyjeli na noční cestu na Sicílii.
Ráno třetího dne jsme se trajektem doplavili přes Messinskou úžinu na Sicílii, kde jsme
navštívili Taorminu na pobřeží Jónského moře, nad níž se tyčí neustále dýmící Etna. Úchvatná
obec vyzdobená růžovými listy bugenvileí láká turisty na svou antickou chloubu – amfiteátr
Teatro Greco, vybudovaný Římany v 1. století n. l. Po procházce Taorminou jsme se zastavili
pod Etnou u soutěsky Alcantara, kde si ledově chladná voda razí cestu mezi čedičovými
skalami. Ti nejotužilejší z nás si vyzkoušeli brodit se nepříjemně studenou vodou. K večeru jsme
dorazili do apartmánů v San Giorgiu, kde jsme strávili následující noci. Ještě téhož večera jsme
se koupali na přilehlé pláži, na kterou se k naší smůle vlivem dřívější bouře dostaly žahavé
medúzy talířovky svítivé.
Čtvrtý den bylo cílem naší cesty Palermo, město kontrastů, kde se střídají jak barokní paláce
s půvabnými zákoutími, tak i chátrající čtvrti se špinavými a zapáchajícími ulicemi. Odpoledne
jsme strávili v Segestě obdivováním antického chrámu a amfiteátru, poté jsme se přesunuli do
klášterního areálu Monreale, situovaném nad Palermem.
Aiolské ostrovy, zvané též Liparské, vzniklé vulkanicky byly naší další zastávkou. Přistáli jsme
na ostrovech Lipari a Volcano, vystoupili na vrchol Gran Cratere, který překypoval sírou a
sirnými výpary. Mnozí z nás se vykoupali v léčivém sirném bahenním jezírku nebo navštívili pláž
s černým vyvřelým pískem. Večer jsme za nepříjemně velkých vln trajektem objížděli sopku
Stromboli, která byla té noci aktivní a chrlila lávu.
Po náročném programu předešlých dní byl ten v pořadí již šestý mnohem volnější. Většina
z nás trávila dopoledne koupáním v moři nebo opalováním na horkém sicilském slunci.
Následující den bylo na programu antické město Tindari s poutním chrámem a černou
madonou.
V průběhu sedmého dne proběhla návštěva přístavního města Cefalú se spletí úzkých dlouhých
uliček, lemovaných vysokými domy, starobylé Enny a Syrakus.
Dopoledne osmého dne bylo vymezeno pro odpočinek a především pro přípravy na cestu zpět
do České republiky. Vyjeli jsme ze San Giorgia do Messiny a následovala cesta trajektem přes
Messinskou úžinu zpět na Apeninský poloostrov.
Poslední den v Itálii jsme strávili ve Florencii, nádherném vnitrozemském městě, ležícím na řece
Arno, kde v dobách dávno minulých působila řada umělců. Prošli jsme se pod domem, v němž
se narodil Dante Aligieri, prohlédli jsme si katedrálu Santa Maria del Fiore, Palazzo Vecchio,
Uffizi, Santa Croce a měli jsme možnost načerpat nezapomenutelnou florentskou atmosféru.

Závěrečný den exkurze jsme v ranních hodinách najeli na Hochalpenstrasse pod
Grossglockner, kde se nachází vysokohorský ledovec. Zde jsme byli nuceni přivyknout daleko
nižším teplotám, než na které jsme byli zvyklí z Itálie – bundy byly nutností. Před polednem
jsme autokarem docestovali na poslední zastávku v Salzburgu, kde jsme navštívili Red Bull
Hangar-7 s vystavenými letouny.
Plní zážitků jsme se vrátili domů a po krátkém odpočinku jsme opět zasedli do školních lavic.
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