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Zaãátkem tohoto ‰kolního roku se nûk-
tefií ze studentÛ Gymnázia v Rájci -
Jestfiebí zúãastnili v˘jezdu do Francie.
Hlavním cílem na‰í cesty byla náv‰tûva
partnerské ‰koly v Les Fins, ale po cestû
jsme se zastavili i v Rakousku a ve ·v˘-
carsku.

Cestovali jsme moderním autobusem
a první zastávka se uskuteãnila v rakous-
kém Salzburku. S kolektivem spoluÏákÛ
jsem mûl moÏnost vidût veãerní mûsto
a projít se kolem jeho nádherné historické
architektury. Pak jsme se noãním pfiejez-
dem pfiesunuli do ‰v˘carsk˘ch Alp. Zde
jsme strávili jeden a pÛl dne po v˘letech na
horsk˘ch stezkách a obdivovali jsme úÏas-

né v˘hledy na zasnûÏené vrcholky, horské
vodopády a nedotknutou pfiírodu. I kdyÏ
nám v horách nepfiálo poãasí, pfiíroda je

zde úchvatná. Po celodenním pochodu byl
veãerní odpoãinek v Interlakenu rozhodnû
zaslouÏen˘. Následující den jsme se vûno-
vali historick˘m a kulturním památkám
hlavního mûsta ·v˘carska, Bernu.

Dal‰í tfii dny jsme strávili mezi kamará-
dy ve francouzské ‰kole. Bohat˘ program,
kter˘ pro nás pfiipravili, se nám velice lí-
bil. Trochu jsme si procviãili na‰i angliãti-
nu, zahráli jsme si fotbal a bowling a moc
nám chutnalo v jejich ‰kolní jídelnû.
Souãástí programu byly i velice zajímavé
a taky chutné náv‰tûvy do ãokoládovny,
s˘rárny, tradiãní udírny i jinam. Mûli jsme
moÏnost nahlédnout i do destilérky, kde se
vyrábí velice populární Absint.

Na‰i cestu jsme uzavfieli dvûma dny strá-
ven˘mi v PafiíÏi. Nav‰tívili jsme spoustu
svûtovû znám˘ch, ale i neznám˘ch, histo-
rick˘ch i moderních památek. Od mrako-
drapÛ pfies Vítûzn˘ oblouk, muzeum
Louvre, kde je vystaven snad nejznámûj‰í
obraz svûta, Mona Lisa, pfies katedrálu
Notre Dame aÏ po Eiffelovu vûÏ. S tímto
nádhern˘m mûstem jsme se rozlouãili neza-
pomenutelnou plavbou lodiãkou po Seinû.

Pak uÏ nás ãekala jen cesta domÛ, která
na‰tûstí dobfie dopadla. Jsem moc rád, Ïe
jsem to zaÏil taky, a uÏ se moc tû‰ím na
dal‰í v˘lety s na‰í prima ‰kolou.

Adam Kováfi, Prima, Gymnázium Rájec - Jestfiebí
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S KAMARÁDY DO SVùTA: RÁJECKÉ GYMNÁZIUM 
NA CESTù DO FRANCIE, RAKOUSKA A ·V¯CARSKA

Na‰e v˘prava ve ·v˘carsku.

V˘zkumn˘ pracovník 
pro oblast keramiky

Ideální profil kandidáta
• V· oboru stavebnictví nebo chemie
• Praxe ve v˘robní spoleãnosti na obdobné

pozici min. 1 rok
• Stfiednû pokroãilá znalost anglického jazyka 
• ¤P skupiny B

NáplÀ práce
• Analyzování, návrh a zavádûní technick˘ch i

organizaãních úprav v˘robního procesu 
• V˘zkum a v˘voj nov˘ch technologií
• Statistické vyhodnocování dat
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