
Studenti GJO již pot řetí v Paříži a Londýn ě 
V září se opět čtyřicítka studentů litovelského gymnázia vypravila pod vedením tří 

vyučujících /Věra Voglová – průvodce Paříží, Andrea Kaňáková – průvodce Londýnem a 
Marcela Barvířová – výtvarná a hudební podpora/  na návštěvu výše zmíněných metropolí. 

Nejednalo se ovšem o standardní turistický zájezd, jeho náplní  bylo již tradičně 
seznámit se s architekturou a významnými galeriemi a muzei obou měst. Na zájezd odjížděl 
každý student s konkrétním projektovým úkolem, na němž začal pracovat již v červnu. 

 „Tento rok to celé vypuklo ve čtvrtek 15.9. v jedenáct hodin dopoledne, kdy jsme se my, 
studenti Gymnázia Jana Opletala, nalodili  do autobusu a vydali se směrem k hlavnímu městu Francie. 
K odjezdu jsme se dostavili překvapivě všichni včas. Plni optimismu a hlavně očekávání jsme vyjeli a 
druhý den ráno nás už vítala Paříž. O tom, jak je nádherná, jsme se přesvědčili hned, když jsme si ji po 
příjezdu prohlédli z Eiffelovky. Ten výhled, to bylo něco! Slovy se to popsat nedá, to prostě musí 
člověk zažít! Po tomhle dech beroucím zážitku jsme prošli kolem Invalidovny, kde je pohřben 
Napoleon Bonaparte,  přes krásný most Alexandra II., až na slavnou třídu Champs Elysée. Tam jsme 
dostali rozchod a sejít jsme se měli na náměstí Svornosti. Krásné jméno pro místo, kde se za Velké 
francouzské revoluce konaly popravy, že? Bohužel se někteří nezorientovali, takže jsme hned při 
prvním srazu sháněli některé spolužáky. Naštěstí  nás čekali u slavného luxorského obelisku.  Mohli 
jsme tedy vyrazit do Musée d´ Orsay podívat se na impozantní impresionistické sbírky.  

Druhý den jsme vyspaní a odpočatí  zahájili návštěvou roztodivné čtvrti La Défense. Chodili 
jsme tu s pusou otevřenou a koukali na nejrůznější abstraktní sochy a na budovy vystavěné ve stylu hi-
tec architektury. Celá čtvrt´ je pěší zónou, takže procházka po ní byla příjemná a výhledy na Paříž 
úchvatné. 

Sobotní maratón pokračoval památkami v Latinské čtvrti. Využili jsme víkendu, v němž 
probíhají Dny evropského dědictví a navštívili místa, kam se turista běžně nedostane.V Pantéonu jsme 
sestoupili do krypt podívat se na hroby  velikánů jako Émile Zola, Marat, Alexander Dumas, Voltaire 
nebo manželé Curieovi. Prošli jsme historické sály, pro některé vysněné, Sorbonny. A komu to 
nestačilo, měl ještě šanci se podívat do Lucemburského paláce – sídla francouzského Senátu. 

Večer byl věnován Montmartru. Po bulváru Clichy jsme prošli kolem kabaretu Moulin Rouge 
/a řady dalších zajímavých podniků, kde někteří chtěli zůstat/ a pak už jsme neochvějně stoupali 
vzhůru k bazilice Sacré Coeur. Ani déšť nám nepokazil naše nadšení z této přenádherné části Paříže. 
Tohle město má prostě kouzlo za každého počasí! 

Nedělní  program jsme zahájili na  náměstí Bastily, zastavili se na kouzelném náměstí Vosges 
/prý nejkrásnějším na světě/ a  přes ještě spící židovskou čtvrť jsme došli až k Centre Pompidou, 
kulturnímu centru, které připomíná rafinérii ropy. Pak už následoval ostrov Cité, kde stojí slavná 
katedrála Notre Dame. Ta je prostě úchvatná. A jak to tam vonělo kadidlem, to byla prostě 
neuvěřitelná atmosféra. 

Odpoledne nám potom zabrala návštěva snad nejslavnějšího muzea na světě, Louvru. Ani 
v nejmenším nezklamalo moje očekávání, naopak. Ujišt´uji vás, že je tam k vidění víc než Mona Lisa. 
To už byla ale jen třešnička na dortu, po setmění jsme se naposledy projeli Paříží a pak tradá do 
Londýna. 

Plavba přes kanál La Mance byla klidná. Pozorovali jsme východ slunce nad mořem… a náhle 
se před námi objevily bílé skály Doveru. První den byl ve znamení Londýna královského - 
Westminster Abbey, Houses of Parliement, Buckingham Palace. Na Trafalgar Square jsme vzpomněli 
na Admirála Nelsona a  navštívili proslulou National Gallery. Mě osobně zaujalo, že tu probíhala 
výuka školáků. Prostě mi to nedalo a musela jsem se zastavit a chvíli poslouchat a nasát tu příjemnou 
atmosféru.  

Další den byl doslova nabitý. Nejdříve Kensingtonská muzea - z těch jsme byli nadšení – kde 
jinde v Evropě zažijete zemětřesení v japonském supermarketu a dýchne na vás dinosaurus.Klidně 



bychom tam strávili celý den.  Program však pokračoval, a tak následoval téměř nekonečný pochod 
přes Hyde park, Picadilly až na Covent Garden. Tím nás paní profesorky kapitálně utahaly. Jen 
z posledních sil jsme se pak v době rozchodu přes Chinatown doplazili na Oxford Street  plnou 
obchodů. 

Třetí den v Londýně na nás nejdříve čekal jižní břeh Temže. Kolem repliky Shakespearova 
divadla Globe jsme došli do  galerie moderního umění Tate Modern (přiznávám, moderní umění jsem 
nepochopila ani tady).Z kavárny v sedmém poschodí je však nádherný výhled na  katedrálu sv. Pavla, 
kam následně zamířily naše kroky. Pak se naše skupina nějakou dobu prodírala přelidněnou čtvrtí City  
Pro mě byl však tento den zásadní, protože jsem se podívala do Toweru, a ten mě prostě nadchl. 
Hradby, opevnění, Brána zrádců, a hlavně britské korunovační klenoty! Stálo to za to! 

Poslední den našeho výletu jsme strávili prohlídkou moderních a zrenovovaných Docklands , 
kde mimochodem kdysi řádil Jack Rozparovač. Odpoledne jsme pak  doslova podešli Temži /je tam 
totiž tunel/ a ocitli se v Greenwichi. Tam jsme si, bohužel jen přes plot Královské observatoře, 
vyfotografovali nultý poledník a byl tu konec našeho putování. Nasedli jsme do autobusu a hurá 
k domovu. Kanál La Manche jsme tentokráte podjeli Eurotunnelem a v pátek odpoledne jsme už byli 
zase v Litovli.  

Teď, když se ohlížím zpátky, musím konstatovat, že zájezd měl velmi nabitý program, asi byl 
vyčerpávající, ale velmi vydařený, nejen díky skvělé partě, která se tu sešla, ale i díky zkušenému 
pedagogickému vedení, které si dalo za cíl představit nám dvě nádherná města.  

Paříži, Londýne, já se vrátím!“ 

 

Kristýna Tejkalová, studentka oktávy 


