
Naše drahé Švýcarsko 
Dne 22. října jsme se, s některými členy tříd 3. C, 8. A a 4. C, vydali na zájezd do Švýcarska,  

kde jsme strávili krásných šest dní. 

Naše výprava vyrážela na tento šestidenní výlet 

již v pozdních večerních hodinách od budovy gymnázia. 

Po prospané noci v autobuse jsme se hned druhý den 

naší cesty ocitli v Kostnici, kde jsme si prohlédli Husův 

dům, budovu Koncilu nebo také krásnou katedrálu 

Münster. Jakmile naše paní průvodkyně uznala,  

že prohlídka města už stačila, nalodili jsme se zpět do 

autobusu a pokračovali směrem ke Švýcarsku do našeho 

ubytování. 

Po první noci, která proběhla poklidně a bez 

problémů v našich pokojích, jsme den započali snídaní,  

a dále pokračovali na prohlídku výzkumného zařízení 

CERN. Zde jsme si poslechli přednášku o tom, čím se toto 

zařízení zabývá, a jak spolupracuje s ostatními zeměmi. 

Mohli jsme také vidět jeden ze starších urychlovačů 

částic. Po prohlídce jsme měli možnost se najíst 

v kantýně zařízení CERN, kde spousta z nás ochutnala 

svůj zatím nejdražší oběd v životě. Na programu byla 

ještě návštěva města Ženevy. Celou dobu nám ale pršelo 

a město jsme tak mohli vidět hlavně zpod deštníků.  

Čtvrtý den byl naším nejnabitějším. První 

zastávkou bylo městečko Lausanne, které leží na břehu 

Ženevského jezera. Hned u břehu také leží Muzeum 

Olympijských her. Tady jsme se mohli dozvědět něco  

o historii her, vidět všechny originální maskoty nebo také 

dresy a sportovní nářadí slavných sportovců, jako 

například tretry Emila Zátopka. Navštívili jsme i vinice 

Lavaux, které najdeme na seznamu UNESCO. Výstup, 

který jsme zde podstoupili, byl náročný a mnozí se u něj 

pořádně zapotili, ale ten výhled na Ženevské jezero stál 

za to. Dalším bodem programu bylo studio skupiny 

Queen, kde tato skupina skládala jedny ze svých 

největších hitů. Nesměli jsme samozřejmě zapomenout 

ani na sochu Freddie Mercuryho. Po prohlédnutí sochy 

jsme se vydali kolem jezera k vodnímu hradu Chillon. 

Hrad jsme si prohlédli, vyfotili pár fotek, abychom měli co 

poslat domů a posunuli se dále na naší cestě. Poslední 

položkou na našem seznamu bylo lázeňské město Evian. 

To jsou takové menší Karlovy Vary, kde jsme se mohli projít a naplnit láhve tamní minerální vodou. 

Ještě jsme si nakoupili v supermarketu na francouzské straně. Tady byste poznali člena výpravy našeho 

gymnázia během sekundy, protože jsme si skoro všichni pyšně nesli pod paží bagetu. Byla totiž jedním 

z těch levnějších produktů v tomto obchodě.  

Nahoře: nejdražší burger u urychlovače 

Dole: Glóbus vědy a inovací, CERN 



Pátý a poslední den ve Švýcarsku jsme strávili hlavně prohlídkami čokoládovny Cailler a sýrárny 

Gruyére. Ochutnali jsme spoustu vzorků, a také jsem si jistá, že jsme si jich spoustu odváželi domů,  

ať už to byly ty placené nebo ty, u kterých byl nápis: „Prosím neodnášejte“. A naším úplně posledním 

navštíveným místem bylo hlavní město Švýcarska, Bern. Nejvíce nás asi zaujal medvědí výběh, ve 

kterém jsme ale zmíněné medvědy nespatřili ani po usilovném hledání. Po prozkoumání tohoto města 

jsme se nalodili do autobusu a už jen směřovali k domovu. 

Po dosažení našeho cíle a rozloučení se s naší paní průvodkyní Hedou a pány řidiči jsme se 

konečně odebrali domů, abychom konečně sdělili všechny naše zážitky a dojmy a mohli se podělit o ty 

fotky a dobroty, které jsme nahromadili. 

   

 

 

        Šarlota Pávková, 7. A 

Sklad sýrárny Gruyére Vinice Lavaux s výhledem na Ženevské jezero 


