Poznávací zájezd do Paříže
Ve dnech 13. – 17. května se studenti naší školy zúčastnili zájezdu do Francie, cílem bylo hlavní město
Paříž. Vyrazili jsme v podvečerních hodinách autobusem, cesta nás vedla přes Německo a do Paříže
jsme dorazili dopoledne následujícího dne. Počasí nám přálo, obloha byla jako vymetená, proto se pan
průvodce rozhodl změnit program a vyrazit na Eiffelovu věž. Cestou jsme měli možnost zhlédnout
mnoho známých památek a budov, mimo jiné Sorbonnu, Champ Elyssés či Lucemburskou zahradu, ve
které obyvatelé Paříže relaxují a užívají si krásného počasí.
Procházeli jsme i náměstím Svornosti, na němž během francouzské revoluce stála gilotina. Na jejím
místě se dnes nachází 3 000 let starý obelisk z egyptského Luxoru. Nábřeží Seiny, po kterém jsme dále
pokračovali k největší dominantě Paříže, připomíná zmenšenou pražskou náplavku. Ve stáncích se
prodávají knihy, obrazy, plakáty, v restauracích se popíjí káva či víno.
Eiffelova věž nezklamala. I přes skoro dvouhodinové čekání ve frontě byl výhled z 275 metrů vysokého
třetího patra úchvatný. Celá Paříž jako na dlani. Po tomto ohromujícím zážitku nás čekal přejezd metrem
do hotelu a zasloužený odpočinek.
Druhý den jsme se autobusem vypravili na zámek Versailles, který nechal postavit původně jakou
lovecký pavilón Ludvík XIII. Hned při příjezdu nás vítaly lesknoucí se zlaté střechy zámku a
monumentální budova. Versailles dnes slouží jako muzeum, proto jsme při jeho prohlídce obdivovali
sochy a obrazy slavných osobností, panovníků i umělců. Měli jsme možnost navštívit i Sál válek, v němž
se nacházejí obrazy zachycující největší bitvy francouzských dějin. Součástí Versailles jsou i překrásné
zahrady spolu s Velkým a Malým Trianonem. Den jsme zakončili ve čtvrti la Defense.
Poslední den patřil mimo jiné prohlídce nejslavnějšího pařížského muzea – Louvru. Bývalá pevnost a
královský palác dnes ukrývá množství uměleckých děl od antiky až po památky 19. století,
k nejznámějším a nejvyhledávanějším z nich bezesporu patří Mona Lisa. Prošli jsme si také oddělení
Starověkého Egypta, mezi jehož nejzajímavější díla patří socha Sedící písař. Z Louvru jsme se přesunuli
na výletní loď, z jejíž paluby jsme si mohli prohlédnout další pamětihodnosti, včetně katedrály Notre
Dame. Na závěr jsme ještě navštívili bohémskou část Paříže, Montmartre, s dominantou kostela Sacré
Coeur. Malebné uličky plné kavárniček, restaurací a pouličních malířů patřily mezi to nejkrásnější, co
jsme dosud viděli. Cestou na metro jsme se ještě zastavili u Moulin Rouge a milovníci filmů poznali
kavárnu U Dvou mlýnů z filmu Amélie z Montmartru.
Unavení, ale nabití dojmy jsme zdárně našli autobus a vyrazili na cestu domů.

