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Ve dnech 25. 10. – 29. 10. se někteří žáci vyššího gymnázia zúčastnili exkurze do
Švýcarska. Velké Meziříčí jsme opustili ve středu večer. Cesta byla sice dlouhá, ale rozhodně
za to stála.
V ranních hodinách jsme dorazili k naší první zastávce, k nádhernému německému
městu Lindau. Vyskákali jsme z autobusu a vydali se na ranní procházku městem, která vedla
převážně podél Bodamského jezera. Obdivovali jsme krásy Staré radnice, Mangturmu či
místního přístavu. Poté jsme směřovali ke švýcarskému Winterthuru, neboť naším cílem byla
návštěva tamního science centra –Technoramy.

Brána do přístavu v Lindau

Na místo jsme přijeli v poledne. V Technoramě jsme strávili 5 hodin, ale myslím, že se
nikdo ani chvíli nenudil. Tři patra nabitá informacemi a interaktivními fyzikálními pokusy by
nás klidně zabavila na celý den. V rámci prohlídky jsme si vyslechli také několik zajímavých
přednášek s fyzikální, chemickou či biologickou tematikou. Všechny byly prezentované buď
v angličtině, nebo v němčině.

Technorama

Po páté hodině jsme se vydali do městečka Le Bouveret nedaleko Ženevského jezera,
kde jsme se ve večerních hodinách ubytovali.
Pátek začal výbornou snídaní formou švédských stolů a s obědovými balíčky jsme se
vydali za dalším dobrodružstvím. Naší první zastávkou se stal vodní hrad Chillon. Dovnitř jsme
sice nešli, ale stavba nás i zvenčí velmi zaujala. Chillon obklopen Ženevským jezerem a k tomu
ještě východ slunce, to byla přímo dech beroucí podívaná.

Vodní hrad Chillon

Další část dne jsme strávili v Ženevě, v neoficiálním středisku francouzsky mluvící
oblasti Švýcarska. Prohlídka města začínala u pomníku na nábřeží, který stojí na místě, kde
byla zavražděna rakouská císařovna Alžběta („Sisi“). Poté jsme volnou chůzí pokračovali ke
květinovým hodinám.

Květinové hodiny v Ženevě

Během cesty jsme mohli obdivovat jeden z hlavních symbolů města, vodotrysk Jet
d’Eau zurčící přímo z Ženevského jezera. Fontána se díky své neuvěřitelné výšce 140 metrů
nedá přehlédnout. Někteří odvážlivci se vydali přímo k ní, zbytek skupiny pokračoval dál
směrem k historickému centru. Prohlédli jsme si Katedrálu sv. Petra, Zeď reformátorů, rodný
domek Jean-Jacques Rousseaua, … Naskytla se nám také příležitost chvíli si posedět na nejdelší
dřevěné lavičce světa. Po krátkém rozchodu jsme se autobusem vydali opět na cestu.
Zastavili jsme u CERNu (Evropské organizace pro jaderný výzkum), kde byl mimo jiné
vynalezen web. Měli jsme štěstí a veškeré přednášky a prohlídky v tomto výzkumném zařízení
jsme mohli absolvovat v češtině/slovenštině. Po krátké prezentaci, na níž jsme se dozvěděli
nejdůležitější fakta, jsme se vydali přímo do „provozu“. Vyslechli jsme si mnoho informací
o detektorech a urychlovačích částic a o spolupráci CERNU s NASA. Celá prohlídka byla
neskutečně zajímavá, odjížděli jsme obohacení o stovky nových poznatků.
Poté jsme se vrátili na ubytování, kde jsme po výborné večeři mohli navštívit některou
z přednášek bývalých absolventů GVM. Jednalo se o absolventy různých technických oborů,
kteří nám vysvětlili, co studují a proč je dobré se v dnešní době těmito odvětvími zabývat. Po
přednáškách si pro nás cestovní kancelář připravila překvapení v podobě ochutnávky
švýcarských sýrů. S plnými žaludky jsme spokojeně usnuli.

Ženevský vodotrysk

Poslední den ve Švýcarsku jsme se věnovali převážně místnímu jídlu. Nejprve jsme
navštívili sýrárnu, kde jsme viděli výrobu sýru Gruyère. Naše další kroky směřovaly do muzea
čokolády Cailler. Součástí prohlídky byla také neomezená ochutnávka, kterou jsme hojně
využili. Na obou místech jsme si mohli těchto švýcarských pochutin nakoupit „co hrdlo ráčí“.
S plnými taškami jsme došli k autobusu a jeli jsme na naši poslední zastávku, do hlavního
města Švýcarska, do Bernu.

Hrad Gruyère

Podle legendy nese toto město název podle medvěda (německy Bär). Takže naše
prohlídka nemohla začínat nikde jinde, než právě u výběhu medvědů. Odtud jsme pokračovali
do centra. Viděli jsme bernské kašny včetně té, která nese název Pojídač dětí, dále jsme míjeli
Einsteinův dům, místní orloj … Naposledy jsme zamávali Švýcarsku a vydali se přes noční
Německo směrem domů.

26 fontán v Bernu

Výlet do Švýcarska byl velmi přínosný, získali jsme obrovské množství nových
informací, procvičili jsme si naše znalosti němčiny a angličtiny, ochutnali místní speciality,
seznámili jsme se s místní kulturou… a k tomu všemu jsme po celou dobu byli obklopeni
úchvatnou švýcarskou přírodou. Myslím, že jakmile se nám naskytne další příležitost tuto zemi
navštívit, nebudeme váhat ani sekundu.

