
PAŘÍŽ!
Zájezd studentů a pedagogů TCP se 
uskutečnil v dubnu 2019. Jeho cílem bylo 
seznámit studenty s kulturně historickými 
souvislostmi, vývojem architektury, malířství
a sochařství, ale i s prostředím divadelních a 
tanečních institucí významných pro historii 
evropské kultury.

Program byl koncipován tak, aby doplnil 
praktické studijní informace, pozitivně
ovlivnil vztah k učivu odborných předmětů a 
následně i maturitní výsledky a profil 
absolventa TCP.



Den první
Markéta Kultová

Nepříliš odpočinuté po noční cestě
autobusem nás ráno vysadili u 
Lucemburských zahrad. Po nich na nás 
čekala latinská čtvrť s Pantheonem, 
knihovnou a sorbonnskou fakultou 
práva.

Dále nás ohromila Notre-Dame – ještě
v celé své kráse, korunovaná rozetami a 
ověnčená rozkvetlými stromy. 
Nemůžeme uvěřit našemu štěstí, že 
jsme se s ní stihli seznámit – tak krátce 
před katastrofou!



Pokračovali jsme k dalšímu 
architektonickému skvostu – Sainte
Chapelle.

Zvenčí jsme obdivovali také Hotel 
de Ville a Centre Pompidou, které nám 
představilo moderní
architekturu Paříže.

Procházka pokračovala 
k Les Halles („Břichu Paříže“), kudy 
procházeli i místní během svého 
pracovního dne.



Vrcholem dne bylo bezpochyby muzeum 
Louvre. Naše unavené nohy nás nesly od 
jednoho významného díla k druhému, od 
Mony Lisy přes Venuši Mélskou až k Niké
Samothrácké. Bylo působivé vidět na 
vlastní oči to, o čem jsme tolik slyšeli!

Od Louvru jsme se prošli zahradami 
Tuileries k Náměstí Svornosti, kde už dávno 
nestojí guillotina, ale obelisk z doby 
Ramsese II.



Den druhý 
Ester Hrubá

Nejprve jsme zamířili na zámek Versailles, který 
je zapsán do památek UNESCO. Navštívili jsme 
jak překrásné zahrady obklopující zámek, tak i 
samotný zámek. Zahrada byla neskutečně
rozlehlá, skrývala malebná zákoutí, fontány a 
sochy.



Zámek byl samozřejmě také
obrovský, krásná architektura 
zahrnovala několik salónů, 
sálů, chodeb, schodišť, které zdobily 
nádherné malby. Byl to „vznešený“
zážitek a mohli jsme ho prožít jen 
díky Ludvíkovi XIV., jenž nechal tuto 
krásu postavit.



Poté jsme zamířili do baziliky St. Denis – krásný 
velký gotický kostel s nádhernou architekturou, 
kde obrovskou výjimečností je naprosto 
ojedinělá lidem přístupná krypta. Také je zde 
pohřbeno několik známých francouzských vládců
jako je například Ludvík XIV., Ludvík XVI., Marie 
Antoinetta a další. Můžete tu dokonce vidět i 
srdce Ludvíka VII., což je podle mě naprosto 
výjimečný zážitek, a vidět to všechno v jedné
jediné budově, no, to je přeci úžasné!



Odpoledne jsme se vrátili do Paříže 
navštívili známý kabaret –

Moulin Rouge. Nachází se ve 
tvrti Piggale a lidé se sem jen hrnou a to –
Hlavně v noci!“ Víc snad ani nemusím 

psát, no, vy víte proč...



Samozřejmě jsme nemohli vynechat ani 
Montmartre a Sacré Coeur. Ten se nachází na 
vrcholu kopce Montmartre, odkud byl 

dherný výhled na město. 

No, a čtvrť Montmartre – mé vysněné místo, 
které bylo mimochodem opravdu tak malebné
a překrásné, jak jsem si ho představovala. 
Pouliční malíři, hudebníci hrající na akordeon, 
prodavači suvenýrů, … No, čirá nádhera, zde 

ě teprve dostihla pravá pařížská atmosféra. 
Zapůsobila na mě tak, že se mi stále přehrává

ed očima a mám touhu se vrátit.



Den třetí
Nicole Popelková

Musée d’Orsay bylo místo, kam jsme zamířili 
v sobotu v ranních hodinách. Úžasná
podívaná na díla malířů a umělců z 19. a 
počátku 20. stiletí, z čehož považujeme 
impresionismus za největší skvost. Se 
spolužáky jsme se shodli, že vidět Van 
Goghova díla na vlastní oči je nepopsatelný 
zážitek. Velkou část našeho kapesného jsme 
nechali v obchůdku se suvenýry za miniatury 
právě těchto děl.



Když jsme si pokojně prošli celou výstavu, 
kterou jsme shledali jako velmi krásnou, 
pokračovali jsme do Opery Garnier, místa 
působení nejznámějších evropských 
choreografů, tanečníků, libretistů a herců
dob minulých. Měli jsme možnost projít si 
celou budovu dle vlastního uvážení. 
Nejvíce nás zaujal sponzorský kousek – dvě
zlaté pneumatiky po stranách nádherného 
historického schodiště, které vypadaly jako 
povedený vtip. Když jste přijali tento fakt, 
mohli jste se kochat bustami známých 
umělců téměř na každém rohu.



Po samostatné exkurzi jsme se procházkou 
přemístili k novoklasicistní stavbě La 
Madeleine, která měla připomínat klasický 
antický chrám svou velkolepostí a zjevem.



Den čtvrtý 
Barbora Travinská

Poslední den jsme si cestou na Eiffelovu věž
udělali zastávku v moderní čtvrti La Défense. 
Mrakodrapy a stavby ze skla a betonu byly 
ohromné a mou pozornost upoutalo „Okno do 
21.století“ a zdejší moderní instalace současných 
umělců.



Po příjezdu k Eiffelově věži jsme byli všichni 
nadšeni, že ji vidíme naživo, a následoval čas 
focení, během kterého nám místní obchodníci 
nabízeli suvenýry. Pohled na Francii z vrcholu byl 
nádherný, také díky krásnému počasí, které nás 
provázelo po celou dobu zájezdu.

Část naší skupiny zvolila prohlídku Museé Rodin, 
které uchovává a zpřístupňuje život a dílo 
francouzského sochaře Augusta Rodina.

Poté jsme si šli prohlédnout Invalidovnu, do 
které bych se jednou chtěla i podívat.

Naší pozornosti neunikl ani známý bulvár Avenue 
des Champs-Elysées, plný luxusních obchodů. Na 
konci bulváru na Place Charles-de-Gaulle jsme 
viděli monumentální Vítězný oblouk.



Návštěvu Paříže jsme zakončili plavbou na 
lodi po řece Seině (kde jsme si udělali fotku 
s Japonci:))

Po cestě do Prahy nám o přestávce páni 
řidiči ohřáli párky a třešničkou na dortu 
byla zastávka v Remeši. I když jsme byli 
ospalí a nechtělo se nám vstávat, tohle za 
to stálo. V noci jsme viděli nasvícenou 
nádhernou dechberoucí remešskou 
katedrálu.

Paříž byla opravdu nezapomenutelná a 
jsem vděčná za to, že se mi poštěstilo splnit 
si svůj sen...



DĚKUJEME!


