
 

Itálie 

Bylo 26. února 2013, když jsme já, Lýdie, Monika, paní učitelky Dvořáková a 
Malíšková, a abych nezapomněla, náš pan řidič vyjížděli brzy ráno ze Zlína do Vídně na 
letiště.  

Cesta autem byla poklidná. Ve Vídni  jsme na letišti odbavily kufry a čekaly jsme 
na letadlo. Následný let pro mě zrovna dobrý nebyl, v tu dobu jsem totiž měla zánět 
obou uší, ale nevadí, i to se stává.  

Do Říma jsme přiletěly v pořádku. Odnesly jsme si věci do hotelu a hned jsme se 
vydaly do města na prohlídku památek. Měly jsme krásné počasí, stále svítilo slunce. Z 
celého Říma jsem byla překvapená. Bylo to úplně něco jiného než Česká republika. 
Když už se schylovalo k večeru, sedly jsme si do jedné restaurace, kde se dalo sedět i 
venku. Vychutnávaly jsme si jídlo a přitom jsme pozorovaly tu krásnou podvečerní 
atmosféru ulic. Asi nejvíc mě překvapily fontána Di Trevi a Coloseum - neustále jsem 
fotografovala. Den pomalu končil a my jsme šly na hotel, kde jsme přespaly, a ráno jsme 
odjížděly vlakem do Bari .  

Vlakem jsme jely 4 hodiny, což je celkem dlouhá doba. V Bari jsme vystoupily a 
čekaly jsme na další vlak do Molfetty . Tam už bylo přistaveno auto, aby nás rozvezlo po 
rodinách, u kterých jsme měly s děvčaty bydlet. Paní učitelky byly po celou dobu pobytu 
v Itálii ubytovány v hotelu.  

Když už jsem byla v rodině, dost mě stresovalo, že to nezvládnu, ale všechno 
dobře dopadlo.  Dívka, u které jsem bydlela, se jmenovala Miriam a byla velmi 
sympatická. Představila mě svým rodinným příslušníkům a pak mě provedla po městě 
jménem Bitonto, kde její rodina bydlela. Na druhý den jsme jely autobusem do Molfetty 
do jejich školy. Zde jsem nejdříve nevěděla, co mám dělat, ale nakonec jsem do 
kolektivu zapadla. Celkem tam bylo 7 národů (Česko, Irsko, Turecko, Rumunsko, 
Maďarsko, Řecko a pochopitelně Itálie). Pokaždé, když jsme všichni byli na večeři nebo 
obědě, bylo 11 chodů. Kdo to má všechno sníst?! Už po prvním chodu jsem byla plná, 
ale všimla jsem si, že celkově všichni Italové opravdu hodně jí. Když nastala sobota, 
konala se na jejich škole „párty“, tak jsme si to všichni pořádně užili a zároveň jsme se 
loučili, protože na druhý den jsme letěly zpátky domů do Česka. Bylo při tom celkem 
dost emocí, tekly slzy, ale objevil se i úsměv, protože to byl nezapomenutelný zážitek.  

V neděli dopoledne jsme už čekaly na letišti v Bari na letadlo do Říma. Z Říma 
jsme kolem 19. hodiny odlétaly do Vídně, a když už jsme ve Vídni kolem 21. hodiny 
byly, udělali jsme s panem řidičem projížďku autem po vídeňských památkách. Ve 
Zlíně, kde nás čekali rodiče, jsme byli o půl 2. ráno.  

Celý pobyt v Itálii překvapivě rychle utekl, nikomu z nás se odtud nechtělo. Velice 
děkuji paním učitelkám, že se o nás tak hezky postaraly. 

 

    Adéla Zapletalová, 2 RM 
 


