
 

 

Česko, Rakousko, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko. Všechny tyto státy navštívili Kosáci  

na středoevropském turné.  

 

 

11. 11. 2019 – Na svátek Svatého Martina proběhly poslední přípravy. Natěšené tváře Kosáků vydaly 

poslední předtour tóny, které byly předzvěstí hudební cesty po evropském kontinentu.  

Nebyla příprava zanedbána?  …

DENÍK 



12. 11. 2019 – Litomyšl 

Startujeme další KOSáckou tour, tentokrát evropskou. Koncertní šňůru však zahajujeme doma 

v Litomyšli, hrdě a s úctou se připojujeme k oslavám 30. výročí sametové revoluce. Jako zpěváci 

slavíme hudbou prostřednictvím dvou koncertů nazvaných Pocta sametu, které se konají v Jízdárně na 

Zámeckém návrší. Vystupujeme spolu s orchestrem z Hradce Králové – členy Smiling String Orchestra 

a také s našimi exkluzivními hosty z USA – Family Šust a dalšími přáteli ze St. Louis.  

Prvním koncertem oslovujme naše spolužáky, večerním naše příznivce z Litomyšle a blízkého okolí.  

Oba koncerty se nesou ve velmi příjemné atmosféře oslavy svobody. Můžeme zpívat bez omezení 

repertoáru, můžeme zpívat s americkými hosty, kteří jsou nám blízcí, nemusíme se obávat  

i duchovního rozměru koncertu. Historické souvislosti připomínáme společným provedením 

legendární modlitby pro Martu. Děkujeme divákům, že nás opět nezklamali, zaplnili sál Jízdárny  

a odměnili nás nadšeným potleskem. Jejich přízně si vážíme! 

 

 



13. 11. 2019 – Hradec Králové 

Dopoledne zaslouženě odpočíváme. Odpoledne vyrážíme směr Hradec Králové. Role se otáčejí, 

hostiteli našeho dalšího koncertu s podtitulem Pocta Sametu je vynikající mládežnický orchestr Smiling 

String orchestra ZUŠ Střezina Hradec Králové. Východočeská metropole nás přivítala plačtivým 

počasím, a tak po společném focení před katedrálou sv. Ducha, jdeme rovnou na přípravu koncertu, 

který se koná v Sále sboru Církve bratrské v historickém jádru města. Středně velký,  

ale akusticky velmi dobrý sál, nám poskytl i další rozměr - bližší kontakt s publikem a bezprostřední 

reakci posluchačů i během našeho zpěvu, což přispělo ještě k intenzivnější atmosféře našeho 

hudebního setkání.  

 

 



14. 11. 2019 – Vídeň 

V 6.30 započala kosácká cesta do první zahraniční destinace. Za tmavého, zlehka zasněženého rána 

jsme se vydali směr Vídeň. Po cestě nás nepotrápila zácpa, a tak jsme úspěšně dorazili včas. Křesťansky 

zaměřená škola „International Christian School of Vienna“ nás přivítala se žáky a studenty,  

kteří pocházeli ze všech kontinentů planety, konkrétně 65 národností světa. Dopolední blok byl 

věnován programu pro žáky starší, odpolední naopak pro ty nejmladší. V našem repertoáru jsme 

představili duchovní písně v latině, svahilštině, dokonce i nám blízkou píseň Čerešničky, která je 

doplněna pohybovou choreografií. Že jsme zaujmuli, bylo vidět ve tvářích žáků i jejich učitelů,  

kteří svým potleskem potěšili naše smysly. S přáteli z USA jsme zazpívali několik duchovních písní  

a rozloučili se tak s příjemnými hostiteli. Po vystoupení nás čekala odměna – prohlídka centra Vídně, 

jež přinesla několik překvapení – kupříkladu jsme rozjuchali návštěvníky Hofburgu, sklidili potlesk 

a uznání od kolemjdoucích, někteří si náš zpěv dokonce natáčeli. Následný rozchod pomohl načerpat 

síly v místních kavárnách a večeře v MC Donald´s zasytila naše chřtány na maximum. 



15. 11. 2019 Vídeň – Arad  

Po noci strávené v příjemném hostelu se probouzíme do podzimního vídeňského rána. Po snídani 

vyrážíme na prohlídku jednoho z nejkrásnějších barokních komplexů – letní císařské rezidence 

Schönbrunn. Většina z nás se vydá obdivovat rozlehlé zahrady, část zvolí reprezentativní prostory 

zámku, zejména komnaty, které obýval císař František Josef I. a jeho legendární manželka Sisi.  

Po Schönbrunnu vyrážíme do Prateru – vídeňského zábavního parku. Každý si užíváme dle vlastního 

gusta a především odvahy. Někteří absolvují dechberoucí atrakce několikrát za sebou, druzí v bezpečí 

se zatajeným dechem jen poslouchají výkřiky KOSáků rotujících ve vzduchu všemi směry.  

Žaludky jsme zklidnili v místní restauraci pizzami a vídeňskými řízky. Zbytek dne až do pozdních nočních 

hodin trávíme v autubusu přejezdem do rumunského Aradu. Tentokrát nás zácpa skutečně dostihla,  

a to na dlouhém dálničním úseku ve směru na Budapešť. Další čekání nás potkalo  

na hranicích s Rumunskem… Léky a další podpůrné hlasové přípravky jsme však úspěšně propašovali… 

 Satisfakcí po náročné cestě nám byl krásný hotel s vyhlídkou na celý Arad.  

 



16. 11. 2019 – Arad 

Bohatá snídaně v hotelu nastartovala naše unavená těla a mysl. Dopoledne trávíme prohlídkou města. 

Jsme zvědaví, v Rumunsku prožíváme naše poprvé. Obdivujeme krásné památky na hlavní třídě 

(divadlo, chrámy, radnice), nejvíce nás oslnil monumentální pravoslavný chrám a jeho zlatem zdobený 

interiér. Zároveň vnímáme kontrast odlehlých ulic a okrajových částí. Lidé jsou tu však velmi vstřícní, 

milí a ochotni pomoci. Odpoledne se přesouváme do kostela Biserica Harvest Arad – velký, moderní  

a technicky skvěle vybavený komplex. Na cestě tam nás překvapila nevšední komplikace. Nevhodně 

stojící auto nám blokovalo výjezd z hotelu. České hlavičky si ale poradí v každé situaci.  

Více Vám však neprozradíme, nápověda číhá mezi fotografiemi. Na místě vřelé přivítání, úsměvy, 

rozezpívání, zvuková zkouška, oběd a krátký relax. V 18.00 hod. se otevírají dveře hlavního sálu,  

my předstupujeme před rozlehlé auditorium a svým zpěvem a energií zaplňujeme celý prostor.  

To se nám vrací nadšenými reakcemi a potleskem účastníků konference, kterou zpestřujeme 

naším koncertem. V úvodu se představíme samostatně, ve druhé části programu vystupujeme 

společně s našimi americkými přáteli. Naše vzájemná symbióza a zejména Michalův dar oslovit 

přítomné ještě umocňuje sílu hudebního a zejména duchovního poselství. Posluchači zpívají s námi, 

projevují velkou radost a nadšení. Den zakončujeme společným posezením nad lahodnými dezerty,  

jež nám jsou odměnou za skvěle vykonanou práci. 



17. 11. 2019 Arad & Kecskemét 

Dopoledne trávíme znovu v kostele. Dostali jsme nečekanou příležitost, společně s americkými přáteli 

a pod Michalovým vedením vyplňujeme velkou část dvou dopoledních mší (pro cca 1.000 lidí).  

Opět zažíváme skvělou atmosféru a nadšení přítomných věřících. Některé písně s námi zpívá  

a prožívá doslova celý kostel. Odměnou nám je vynikající oběd s místními specialitami. Vzájemně si 

děkujeme, loučíme se a je nám trochu smutno… To, co jsme zde zažili – radost, pozitivní energii, 

sounáležitost - v takové míře zažíváme pouze v rámci našich amerických turné. Ale nedá se nic dělat, 

musíme se rozloučit, neboť nás čeká další štace – maďarské město Kecskemét. Přejezd do této 

destinace nám zpříjemňuje naše trojice externistů: Jan Krejsa, Jan Filipi a Radek Jílek, kteří v autobuse 

pravidelně vysílají svůj pořad s informacemi a zajímavostmi o navštívených lokalitách a dění na turné. 

Jejich externí rešeršista Vladimír Kykal dodává poetické vsuvky v podobě ód na sbormistra a vybrané 

členy sboru. V 15.30 hod. jsme na místě – rozezpívání, zkouška, … a opět stojíme před zaplněným 

kostelem a prožíváme další krásné společné chvíle. Na konci koncertu však nezapomeneme na svou 

zemi a spontánním zpěvem československé státní hymny se připojujeme k oslavám svobody 

a demokracie. Noc trávíme v rodinách. 

 



18. 11. 2019 Budapešť & Bratislava 

Ráno se scházíme v kostele, kde nás čeká výborná snídaně. Poděkujeme za přijetí, pohostinnost  

a vyrážíme směr Budapešť. Maďarská metropole na Dunaji nás přivítá uplakaná, proto se nejprve 

vydáme na nákupy do místní vyhlášené tržnice. Vybíráme maďarské speciality: klobásy, kabanosy, 

papriky, tokajské víno… Maďarskému jídlu zůstáváme věrni i u oběda. Naše hodování ve stylové 

restauraci zpestřuje a pocit autenticity prostředí a maďarského temperamentu dokresluje místní 

cimbálová muzika. Odpoledne se přesouváme na Budínský královský hrad, který nás naopak vítá 

krásným slunečním počasím a poskytuje nádherný výhled na město pod ním. Před odjezdem  

si dáváme hudební battle s moldavským dívčím sborem a v kosáckém stylu tak ukončujeme návštěvu 

Budapešti. Večer nás čeká návštěva další metropole – krásně nasvícená Bratislava, zejména hrad  

a historické jádro města. Na jednom z domů nás potěší visící nápisy a česká hesla vztahující se 

k Sametové revoluci. Další hezký den plný nových zážitků a krás je za námi. Na noc přejíždíme  

do našeho posledního koncertního místa, malebného vinařského městečka malokarpatské oblasti – 

Modra.



19. 11. 2019 – Modra  

Je před námi poslední den evropské turné, které zakončujeme symbolicky u bratrů Slováků.  

Konkrétně nás čeká koncert pro studenty místní pedagogické školy. Koncert, který se koná  

v Kulturním domě Ludovíta Štúra, by tak mohl nést podtitul Pajdáci pajdákům. J Vše je pro nás skvěle 

připraveno, v 11.00 předstupujeme před zcela zaplněný sál, i když unaveni po předchozích cestách  

a koncertech, znovu do našeho vystoupení dáváme vše. Chceme se před našimi slovenskými hosty 

ukázat v co nejlepším světle…! Dle pozitivních a hlasitých reakcí se to daří! Závěrečný standing ovation 

je tak krásnou tečkou nejen za tímto koncertem, ale i za celou koncertní cestou 5 evropskými zeměmi! 

Po výborném obědě (paní kuchařky nám připravili typické české jídlo: knedlo-vepřo-zelo)  

si vzájemně poděkujeme a po dojemném loučení se s Americkými přáteli se vydáváme domů  

do vlasti.  

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem, kteří nám drželi pěsti a krok za krokem sledovali naší další KOSáckou výpravu.  

Těšíme se na zpívanou!  

Milan Motl a Martin Madejewský 


