
Exkurze maturantů na severní Moravu 

Tereza Kučerová, 8. A 

Konec září je na naší škole již tradičně spojený s exkurzí maturantů do Polska. Bohužel nám nebylo 

shůry dopřáno vydat se k našim severním sousedům, ovšem o školní exkurzi jsme naštěstí nepřišli. 

Zamířili jsme proto nejblíže k polským hranicím, jak se dalo, až do Moravskoslezského kraje, abychom 

si užili náš poslední společný gymnaziální výlet.  

První den jsme se cestou na sever zastavili v městečku 

Štramberk, kde jsme vystoupali na hradní věž 

Trúba. Následně jsme sešli do města a s batohy plnými 

sladkých štramberských uší se vrátili do autobusu 

a přejeli do Nošovic, kde nás čekala prohlídka jednoho 

z největších českých pivovarů – Radegast. Prošli jsme si 

celou výrobu, od skladišť, přes sklepy až po stáčírnu 

lahví. Na konci okruhu nás čekala malá ochutnávka. Na 

závěr dne jsme navštívili Těšín, město rozdělené řekou 

Olší na českou (Český Těšín) a polskou část (Cieszyn). 

Zcela vyčerpáni jsme dojeli do ostravských Vítkovic, kde 

jsme byli ubytováni v hotelu.  

Druhý den jsme absolvovali prohlídku důlní expozice Landek. 

V rámci prohlídky jsme sfárali do dolů v těžní kleci. Poté jsme přejeli do 

Dolní oblasti Vítkovic, kde jsme se seznámili s procesem výroby železa. 

Pomocí výtahu jsme vyjeli na vysokou pec, na kterou je dnes připevněna 

vyhlídková plošina Bolt Tower. Odpoledne jsme se přesunuli do centra 

Ostravy, kde nás nejprve čekala prohlídka města a poté zasloužený 

rozchod.  

Poslední den jsme zamířili do nejvýchodnějšího výběžku České republiky, 

do vesnice Hrčava, na česko-slovensko-polské pomezí. Po železné Ostravě 

bylo procházení se mezi zelenými kopci příjemnou změnou, a proto nám 

zde čas uběhl jak voda. 

Závěrečnou zastávkou našeho výletu 

se stala Olomouc, kde jsme si prohlédli 

nejznámější pamětihodnosti, prošli se 

po obou náměstích, nakoupili voňavé 

suvenýry a ujížděli směrem Velké 

Meziříčí.  

Na závěr bychom chtěli velice 

poděkovat paní učitelce Pospíšilové za 

to, že pro nás výlet v těžké době 

koronavirové neohroženě vyjednala 

a vše pečlivě zorganizovala. Také 

děkujeme paní učitelce Šoukalové 

a paní učitelce Holíkové za milý dozor.  


