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·Èavnatá a pestrá francouzská ochutnávka
Zaãátkem léta podnikli blanen‰tí gymnazisté velkou cestu Francií. Exkurze se úãastnili jak terciáni a kvartáni, ktefií stojí na
zaãátku svého studia francouz‰tiny a pro vût‰inu z nich to byla první pfiíleÏitost komunikovat s rodil˘mi mluvãími, tak krás-
né a odu‰evnûlé sleãny i srdnatí a galantní mu‰ket˘fii ze v‰ech roãníkÛ vy‰‰ího gymnázia. Ti se uÏ úãastnili pfiedchozích zá-
jezdÛ a pro nûkteré z nich byla exkurze zahfiívací kolo pfied dlouhodob˘m studijním pobytem v zemi galského kohouta.

Star‰í studenti ochotnû a s vtipem
i grácií pomáhali sv˘m následovníkÛm
nejenom s pfiekladem obtíÏnûj‰ích pasá-
Ïí bûhem náv‰tûvy likérky ve mûstû
Cognac ãi jeskynních maleb v Lascaux,
ale i s ryze praktick˘mi vûcmi, jak si co
nejrychleji a nejchutnûji uvafiit z in-
stantních surovin nebo jak se co nejpo-
hodlnûji posadit bûhem dlouh˘ch 
pfiejezdÛ.

V rámci t˘denní expedice blanenská
ekipa ujela pût tisíc kilometrÛ, nav‰tívi-
la patnáct destinací, spala ve ãtyfiech 
ubytovacích zafiízeních dvou hotelo-
v˘ch fietûzcÛ ve ãtyfiech rÛzn˘ch lokali-
tách a bûhem autokarov˘ch pfiesunÛ
zhlédla sedm celoveãerních filmÛ.

Studenti z Blanska pob˘vali jak v ru‰-
n˘ch velkomûstech PafiíÏ a Bordeaux,
tak v malebn˘ch a o poznání klidnûj‰ích
mûsteãkách Sarlat le Canéda a Paray le
Monial. Po pfiekonání nejvût‰í píseãné
duny v Evropû Dune du Pyla, která je
116 metrÛ vysoká a tfii kilometry dlouhá,
si gymnazisté smoãili nohy v chladném
a rozboufieném Atlantiku, aby se uÏ dru-
h˘ den o dvû stû kilometrÛ dál vyvezli
pohodln˘m turistick˘m vláãkem na vy-
haslou sopku Puy de Dome (1465 metrÛ
nad mofiem) a kochali se vyhlídkou po
Francouzském stfiedohofií.

letí aÏ dodnes uÏívá bohatství a luxusu
spoleãenská smetánka, a také mûsto
Vichy zahalené do ponûkud ospalé at-
mosféry sobotního podveãera.

V kraji vyhlá‰en˘ch tuãn˘ch husích
jat˘rek, kde mají husy dokonce svou so-
chu na námûstí a bûhem v˘krmu je jím
speciálním zemûdûlsk˘m strojem kuku-
fiice metána pfiímo do krku, francouz‰ti-
náfii z Blanska poznali mûsto Périgueux
se zvlá‰tní ‰estikopulovou katedrálou
ve tvaru fieckého kfiíÏe. Severov˘chodnû
od Périgeux leÏí mûsto Poitiers, jehoÏ
románská katedrála udiví nádhern˘m
portálem zachycujícím starozákonní
i novozákonní pfiíbûhy, od vyhnání
Adama a Evy z ráje aÏ po koupání ma-
lého JeÏí‰ka. Poslední zastávkou na 
putování po Francii bylo burgundské vi-
nafiské centrum Beaunne.

Cel˘ zájezd se náramnû vydafiil,
v‰ichni jeho úãastníci putování radostnû
proÏívali a s velk˘m nad‰ením si zazpí-
vali francouzskou hymnu. Studenti i je-
jich uãitelé uÏ teì pfiem˘‰lejí, do 
kter˘ch míst sladké a rozmanité Francie
se v budoucnu vrátí, aby si je po této
‰Èavnaté ochutnávce znovu uÏili.
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Ve mûstû Clermont – Ferrand, stfie-
disku kraje Auvergne, cestovatele 
zaujala monumentální temná katedrála
postavená z lávového kamene – tufu,
zatímco v˘stavné budovy opevnûného

pfiístavu La Rochelle turisty okouzlují
krémovû bílou. Blanenská v˘prava nav-
‰tívila i dvû lázeÀská mûsta, pfiímofiské
láznû Biarritz na bfiezích Biskajského
zálivu, kde si od druhé poloviny 19. sto-

Destilérie ve mûstû Cognac poskytla studentÛm místo pro spoleãnou fotografii


