
  Francouzský zápisník GTS … 
 
   Od Mony Lisy k menhirům 
  
    Ve dnech 2.10.- 9.10.2008 se studenti Gymnázia TrhovéSviny vydali na putování po Paříži, 
Normandii a Bretani. 
    Program byl již tradičně dopředu velmi pečlivě připravený a zahrnoval nejzajímavější 
destinace navštívených oblastí. První a poslední den francouzského pobytu prošli studenti 
nejedno zákoutí Paříže včetně slavného Louvru.Tam vstupovali s vědomím, že musí ve spleti 
chodeb a místností čtyřpatrové budovy najít nejenom slavnou da Vinciho Monu Lisu, ale také 
antickou Venuši Mélskou nebo Chammurabiho zákoník v oddělení mezopotámské kultury.  
    Studenti také vyzkoušeli tamní metro, čtvrté nejstarší na světě (1900), i plavbu lodí po Seině. 
Výtahem se nechali vyvézt nejprve do 2. a pak nejvyššího patra Eiffelovy věže. Odsud, z výšky 
324 m, měli celé město jako na dlani. Okamžitě si všimli české vlajky vyvěšené na jedné z budov 
v těsné blízkosti slavné pařížské dominanty. Od průvodkyně se dozvěděli, že česká ambasáda ve 
Francii se skutečně nachází na jednom z nejprestižnějších míst metropole. 
    Cestou Tuilerijským parkem byli někteří účastníci zájezdu zaskočeni rychlostí, s jakou 
pařížský magistrát rozbalil červený koberec, když se jim doneslo, že se blíží studenti GTS. Až na 
konci promenády, kde u slavné Oranžerie čekal dav několika desítek fotografů, si všimli, že mezi 
nimi po běhounu přišli i manekýny a známé osobnosti francouzského šoubyznysu. Všichni mířili 
na módní přehlídku. Na jiném místě ve městě na Seinou, na Montmartru, pozorovali studenti 
malíře portrétující jejich spolužačku a na chvíli usedli do lavic baziliky Sacré-Coeur. Někteří se 
vydali na úpatí Montmartru, na slavný hřbitov, kde našli místa posledního odpočinku A. Dumase, 
H. Berlioze, E. Zoly, Stendhala nebo tanečníka Nižinského. Dostatek času  zbyl i na prohlídku 
Kulturního centra G. Pompidua nebo procházku Latinskou čtvrtí. 
    Další dny se studenti trhosvinenského gymnázia pohybovali mimo hlavní město Francie. 
Nejprve obdivovali zahradu Clauda Moneta v malebné vesničce Giverny a na vlastní oči viděli 
kvést slavné malířovy lekníny. V Rouenu pak děti prošly muzeem věnovaným krátké životní 
pouti Johanky z Arcu a spočinuly při poslechu varhan v moderním kostele pojmenovaném po této 
slavné ženě.  Od rouenské katedrály zamířil autobus Student Agency přímo na Alabastrové 
pobřeží, kde někteří poprvé v životě smočili nohy v Atlantiku. 
    Od Rouenu přes Caen, město, ve kterém s oblibou pobýval Vilém Dobyvatel, bylo další 
významnou zastávkou nenápadné normanské městečko Bayeux. Studenti GTS jej navštívili již v 
roce 2000, a tak byli tentokrát mile překvapeni, když si mohli v muzeu věnovaném 900 let staré 
tapisérii vyslechnout i výklad v českém jazyce. Pro mnohé to byl jeden z nejsilnějších zážitků. 
    O vylodění Spojenců v Normandii v roce 1944 a otevření druhé fronty se všichni učili. Když 
však stáli v místech, kde umíraly stovky amerických vojáků, kteří byli jen o pár let starší nebo 
stejně staří jako oni, a vybavily se jim scény z filmu Zachraňte vojína Ryana, utichlo vtipkování, 
vzájemné špičkování a věčné pošťuchování. I přes proudy deště  řinoucího se z nízkých těžkých 
mraků a úporný vítr, prošli všichni v tichosti mezi devíti tisíci mramorovými kříži na Americkém 
hřbitově nad Omaha Beach. Na všech bylo poznat, jak hluboce je toto místo a jeho atmosféra 
zasáhly.  
     Stejně jako má Anglie své Stonehenge a Avebury, má také Francie svou megalitickou 
architekturu. V bretaňském Carnaku stojí kamenné menhiry i osamělé mohyly a dolmeny z 
mladší doby kamenné. Megality staré 6000 let byly příjemným zpestřením před posledními 
dvěma zastávkami - korzárským městem St. Malo a opatstvím Mont-Saint-Michel. 



    Ke zdaru celého zájezdu přispěla hlavní měrou skvělá průvodkyně Student Agency Klára 
Ležatková, která si svými znalostmi, skvělou francouzštinou, organizačními schopnostmi a 
nekonečnou trpělivostí získala obdiv všech.  
    Díky patří i rodičům, kteří pomáhali při přípravě zájezdu, a firmě Dobrá voda, jež vybavila 
všechny studenty dostatečným množstvím kvalitních nápojů. 
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