
Paříž – poznávací zájezd 
2.4.-7.4.2014 

 
 

Na poznávací zájezd do Paříže ve výše uvedeném termínu jely jako pedagogický 
doprovod Lenka Kolářová a Petra Holečková a dále tito studenti: Tomáš Bém, Karel 
Chocholoušek, Barbora Krejbichová, Viktorka Laňková z Kvinty, Zdislava Čarnogurská, 
Kateřina Jochová, Žofie Kavale, Tereza Nejedlá Veronika Nejedlá, Václav Matys, Adam 
Šedivý, Dominik Gregora ze 2.A a Jan Jaroš, Jan Slepička a Prokop Laichter se Sexty. 
Celkem 16 studentů. 
 

Ve středu 2.4. 2014 ve 22:30 jsme se sešli na stanovišti autobusů Florenc a ve 23:00 
jsme odjížděli autobusem společnosti Student Agency směr Paříž. Cesta trvala 14 hodin, 
většina cesty nám uplynula během nočního přejezdu (přes Německo), přesto záda po 
vystoupení bolela značně. Nicméně radost z naší přítomnosti v Paříži nám rychle vše 
vynahradila.  

 
Do Paříže na stanici Château Landon jsme dorazili ve 13:00 a ihned jsme se metrem 

přesunuli do hostelu Aloha. Zde proběhly mírné zmatky s rozdělováním pokojů, ale to už 
k francouzské povaze patří.  

Ještě téhož dne jsme se vydali na prohlídku Latinské čtvrti, prohlédli si nejstarší 
univerzitu v Evropě – Sorbonnu, zašli do nádherně rozkvetlých Lucemburských zahrad, 
odkud byla vidět velmi dobře „pohledná“ věž Montparnasse, a zažili klid a pohodu pařížského 
odpoledne na lavičkách v parku. Následoval rozchod (ve skupinkách) a bojovka – dostat se 
pěšky, či metrem zpět do hostelu do 21:00. Úkol k našemu velkému překvapení všichni 
splnili.  

 
Druhého dne jsme v hostelu ráno posnídali a poté jsme se pěšky odebrali směrem 

Invalidovně, kde se nachází hrobka Napoleona, dále k Panthéonu, kde jsou pohřbeni slavní 
francouzští spisovatelé (např. Hugo, Dumas, Voltaire, Rousseau aj.). Před Panthéonem jsme 
nakrmili zbloudilé kachny a už z dálky na nás volala Eiffelova věž. Zde jsme se rozdělili na 
dvě skupiny, přičemž jedna se rozhodla zdolat tuto železnou královnu a druhá polovina se jala 
objevit sochu Svobody, resp.její menší sestru. Při hledání se naskytla možnost si protáhnout 
těla na hřišti pro dospělé, čehož někteří z nás s chutí využili. U paty Eiffelovy věže jsme 
s nostalgií obdivovali staré pařížské kolotoče s původním hudebním doprovodem na tahací 
harmoniku.  

Odpoledne jsme se vydali po nábřeží přes most Alexandra III. na náměstí Svornosti 
(place de la Concorde), uprostřed kterého se tyčí známý obelisk. Povyprávěli jsme si o bohaté 
krvavé historii tohoto místa a určili si další bojovku.  A sice pěšky projít po Champs-Elysées 
kolem prezidentského sídla až k Vítěznému oblouku, objevit hrob neznámého vojína, 
vystoupat na střechu této stavby a obdivovat shora tento více jak šestiproudý „organizovaný“ 
kruhový objezd. To se bohužel nezdařilo vzhledem k neochotě paní pokladní. Další společné 
setkání se konalo na Montmartru pod schodami Sacré-Coeur. Opět všichni dorazili ve 
smluvený čas. Společně jsme vystoupali až na vrchol tohoto kopce a prohlédli si interiér 
kostela. Někteří zůstali na mši. Pak jsme se vydali na známe náměstí Place du Tertre, 
obsypané pouličními umělci, zvláště malíři, a spoustou milých restaurací a kavárniček.  

Posléze jsme si dali další rozchod s úkolem „dobýt“ Moulin Rouge a čtvrť Pigalle. Do 
hostelu ve 21:00 opět všichni byť již značně zmožení, ale s úsměvem na tváři dorazili.  

 



Třetí den jsme zahájili opět snídaní v hostelu a vydali se společně směrem k Louvru. 
Prošli jsme opět nádherně upravenými, sluncem zalitými Tuillerieskými zahradami, kde jsme  
podpořili jedno pařížské lyceum svou přítomností na videu podporující jejich kandidaturu do 
studentských senátních voleb, a poté jsme se před Louvrem rozdělili na dvě skupiny. Jednu 
zlákala hlavně Mona Lisa, francouzsky La Joconde, proto se tato skupina odebrala do Louvru, 
druhá pak přes Seinu spěchala za impresionisty do Musée d´Orsay, do budovy, jež původně 
sloužila jako nádraží.  

Odpoledne jsme zamířili ke slavné gotické katedrále Notre-Dame na Ile de la Cité. 
Přešli jsme přes Pont des arts, zatížený stovkami zámků, které zde zavěšují „zoufalí“ milenci, 
poté se po nábřeží prosmýkli kolem desítek bouquinistů, u nichž si někteří zakoupili dárky pro 
sebe i pro rodinu. A už z dálky na nás zařila teprve pár let nádherně vyčištěná gotická 
katedrála, až by člověk nevěřil, že je stará skoro 800 let. Zmoženi téměř letním vedrem jsme 
si dali rozchod. V osm hodin večer jsme se opět sešli u řeky, konkrétně u Pont neuf, jelikož 
nás čekala projížďka po Seině na lodi zvané bateau-mouche. Osvětlená Paříž se ve tmě z lodi 
jevila ještě kouzelnější a bohatý večerní život podél břehu řeky dotvářel obraz dokonalé 
pohody.  

 
 Čtvrtý den jsme si ráno zabalili, svlékli povlečení, snesli kufry do recepce a po 
snídani jsme si šli užít ještě poslední procházku Paříží. Metrem jsme dojeli do čtvrtě Forum 
des Halles, které, jak znalci dobře vědí, Emile Zola  velmi dobře vypodobnil ve svém románu 
Břicho Paříže. Prošli jsme okolo velkého tržiště květin, burzovního domu až ke kostelu       
Sv. Eustacha.  Zde jsme si shrnuli načerpané bohaté poznatky a zážitky, odpověděli na 
kvízové otázky z pařížských reálií, za které šest studentů obdrželo odměnu v podobě pivního 
tácku s obrázky pařížských secesních plakátů a zbylí alespoň malou sladkost pro útěchu. Před 
Centre Georges Pompidou u slavné barevné Fontány Stravinski jsme se rozdělili na dvě 
skupiny. Jedna šla objevit zvláštnosti a expozici této svého času velmi provokativní stavby a 
druhá skupina se odebrala metrem na hřbitov Père Lachaise. Zde jsme poměrně dost členitým 
a náročným terénem stoupali vzhůru, řízeni spíše instinktem, jelikož ukazatelů bylo 
poskrovnu, až jsme konečně objevili hrob amerického rockového zpěváka  Jima Morissona z 
kapely Doors, v Paříži tragicky zesnulého, poté hrob nezapomenutelné Edith a posléze i 
moderní impozantní hrobku Oscara Wilda, ponořenou v posledních letech do akvária, a tak 
chráněnou před žhavými polibky umělcových obdivovatelů.  
 
 Odpoledne v 16:30 jsme nasedli opět na stanici Château Landon do autobusu a 
s hlavou plnou zážitkou se vydali na zpáteční cestu do Prahy. Do Prahy jsme dorazili 
v pondělí 7.4. v 6:30.  
 
 Nutno konstatovat, že zájezd se zdařil. Vrátili jsme se stejném počtu, v jakém jsme 
vyráželi, i když někteří „vyhrožovali“, že se k odjezdu do Prahy nedostaví. J 


