
Zájezd do Francie 
 
 Ve čtvrtek 6. září se u českotřebovského gymnázia shromáždila skupinka 
42 studentů, aby se společně s triem profesorů vydali poznávat krásy Francie. 
 V pátek v brzkých ranních hodinách jsme po celodenní cestě autobusem 
konečně dorazili do Paříže, hlavního města Francie. Naše prohlídka začala na 
náměstí Bastily (Place de la Bastille), kde na místě bývalého vězení byla roku 
1989 otevřena moderní Opéra Bastille. Poté naše cesta pokračovala přes Place 
des Vosges a okolo radnice (Hôtel de ville) a kulturního centra Centre Georges 
Pompidou až k Louvru – tento původně královský palác nyní slouží jako muzeum. 
Zde jsme si prohlédli rozsáhlé kolekce umění od starověku až do 19. století a 
samozřejmě jsme nevynechali da Vinciho Monu Lisu. Po prohlídce jsme si na 
chvíli odpočali v Tuilerijských zahradách, abychom se mohli opět vydat na další 
cestu. Po tzv. ose Paříže, kterou tvoří 3 oblouky – Carrousel, Vítězný oblouk a 
Grande Arche, jsme došli až na Place de la Concorde. Odtud jsme se vydali 
směrem na jih okolo budovy Národního shromáždění až k Invalidovně, bývalé 
nemocnici pro vojáky Ludvíka XIV. V odpoledních hodinách jsme se konečně 
ocitli před všemi očekávanou dominantou Paříže – Eiffelovkou (la Tour Eiffel). 
Náš první den v této evropské metropoli jsme zakončili prohlídkou Vítězného 
oblouku a po vyčerpávajícím dni jsme se ubytovali v hotelu.  
 V sobotu naše prohlídka Paříže pokračovala. Nejprve jsme navštívili 
nejmodernější čtvrť la Défense s její dominantou Grande Arche. Dále nám pan 
Medřický, vedoucí AMAVETu (Asociace pro mládež, vědu a techniku, díky které 
mohl být tento zájezd uskutečněn), ukázal Město vědy a techniky (La Villette), 
kde jsme zhlédli expozici s názvem Explora. Po tomto vědecko-technickém 
zpestření jsme se vydali objevovat krásy bohémské čtvrti Montmartre se spoustou 
kabaretů a zábavních podniků. Při prohlídce jsme nemohli zapomenout na 
návštěvu baziliky Sacré Coeur a kabaretu Moulin Rouge. Z této oblasti na severu 
Paříže jsme metrem dojeli do středu velkoměsta na L’Ile de la Cité, abychom 
navštívili katedrálu Notre Dame. Poté jsme po boulevardu Saint-Michel okolo 
Sorbonny došli až do Lucemburských zahrad, odkud jsme se vydali na naši 
poslední zastávku v  Paříži. Tou byla la Tour Montparnasse. Z tohoto mrakodrapu 
jsme měli možnost pozorovat noční podobu „města nad Seinou“ a tím jsme se 
s ním zároveň rozloučili. 
 Čtvrtý den našeho zájezdu jsme Paříž opustili a vyrazili jsme směrem na 
západ přes tzv. Zahradu Francie neboli údolí řeky Loiry. Toto údolí je známé 
velkým množstvím zámků, ze kterých jsme i my jeden navštívili, a to zámek Blois. 
Byl několikrát přestavován, proto se zde nacházejí architektonické prvky 
z různých historických období od gotiky až po klasicismus. Naší další zastávkou 
se stalo město Poitiers, jehož úzké uličky nás dovedly až k nejvýznamnější místní 
památce – ke   kostelu Notre Dame la Grande. Zde jsme taká navštívili palác 
vévodů akvitánských a katedrálu sv. Petra.  
 Předposlední den našeho zájezdu jsme zavítali až k pobřeží Atlantského 
oceánu do města La Rochelle. Po prohlídce podmořského akvária, které nás 
všechny uchvátilo svou krásou a rozmanitostí vystavovaných druhů, jsme prošli 
celé město a dostali jsme se do Starého přístavu. Zde se část studentů vypravila 



na projížďku lodí k pevnosti Boyard. I když foukal vítr, vyjížďka, kterou jsme 
zakončili pondělní program, se všem zúčastněným líbila. 
 Poslední den našeho zájezdu jsme navštívili všemi očekávaný Futuroscope  
–  Evropský park obrazu. Je proslulý množstvím neobyčejných kin: naleznete zde 
3D kina, dynamická kina (např. La Vienne), kino Kinemax ve tvaru krystalu 
křemíku s plátnem o velikosti 600 m2 a kino Tapis magique, ve kterém je jeden 
obraz promítán před diváky a druhý do prostoru pod sedadly. Po celodenní 
návštěvě parku jsme se v odpoledních hodinách sešli u autobusu a sice unaveni, 
ale plni zážitků jsme se vydali na zpáteční cestu. 
 Rádi bychom poděkovali za zorganizování zájezdu našim profesorům Marii 
Dvořákové, Michalu Jiráskému a Tomáši Kupkovi. Celý zájezd proběhl bez 
větších problémů a myslíme si, že se všem účastníkům velice líbil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Momentky ze zájezdu 
 


