Paříž 2000
Na podzimní prázdniny vyrážím autobusem z Havlbrodu na osmidenní tematický zájezd učitelů do
Paříže a zámků na Loiře. Musel jsem si coby správný ředitel školy udělit ještě tři dny ředitelského
volna navíc. V Praze nabíráme Hradečáky a hlavouny odborů z ÚRA. Zastavujeme ve Stříbře, oběd,
prohlídka náměstí a kostela. Přes Německo jedeme do Strasbourgu. Parlament, centrum, hrázděné
domy, katedrála s orlojem uvnitř, vězení, kanály. Moc pěkné, čisté, upravené. Přesunujeme se do
Paříže, čeká nás okružní jízda s výkladem. Vystupujeme u Panteonu ( kaple na sloupech ),
procházíme Lucemburské zahrady, na plotě obrovské letecké snímky z nejkrásnějších míst světa.
Navštívíme známou univerzitu Sorbonu, chrám Matky Boží Notre Dam, radnici, dům Pompidou –
monstrum nesmyslnosti, v obchodním domě se vyvezeme výtahem na střechu a pozorujeme
panorama města. Ještě Louvre se skleněnou pyramidou a originálem Mony Lisy. Procházíme se
zahradami a už nás bolí nohy. Druhý den máme rozchod, v infocentru dostaneme plánek a stíháme
obelisk Concord ( Svornost ), obří ruské kolo, Champs Elisé, Arc Triomphe ( Vítězný oblouk ),
muzeum de Cinema, Eiffelovku, státní operu. Ubytovaní jsme v městě TOURS, kde jsou švédské
snídaně i večeře – sýry, jogurty, saláty, deserty, olivy co hrdlo ráčí. Prolézáme mateřskou, základní
školu i lyceum. Zpovídáme místní učitele jaký mají úvazek, plat, dozory a vše co zajímá kantory.
Odpoledne zámek Ambois, prohlídka interiéru a taky kapličky a skleníku s kaktusy. Večerní
procházka městem. Ráno mne zaskočila oficiální schůze s francouzskými odbory. Mám na to svůj
názor, že dvě věci na světě jsou na prd. A sice naše ÚRO a papežovo čůro. Úplně mne dorazilo, že
na závěr začali Frantíci zpívat Internacionálu. Bylo to úplně ztracené dopoledne. Přál bych jim 40
let komunizmu, to by jistě dozpívali. Odpoledne zámky Bois, Chambord ( schody od Leoparda )),
Chaumont – okolo cedry, trhám si z nich šišku. Ještě sklípek s šumivým vínkem. Večer prohlídka
Touts, bazilika, náměstí, hrázděné domy s velkým počtem oken. Kdo jich má víc, je bohatší. Začíná
pršet, vytahujeme deštníky. Nějaký místní chudý odborář nám v noci vybral kapsy a odnesl si
několik set franků. Škoda, pokazilo to pěkný dojem z Francie. Údajně to byli nějací soudruzi tmavší
pleti, ale byli hodní, prázdné peněženky nechali na chodbě. Ráno prohlídka katedrály, recepce na
radnici, starosta nám přichystal pohoštění. Odpoledne zámky na Loiře , Che Chinon a vinný sklep
Azay le Rideau. na výzvu se pokoušíme zpívat moravské písničky. Češi je neznají a Moraváci dělají
hluchoněmé, tak jsem v tom zůstal sám, jen dvě nesmělé učitelky se přidávají. Moc jsme
neohromili. Ale od tlumočnice se mi dostalo pochvaly za zpěv i krásné nosové francouzské en a
hrdelní er. Jako samouk umím 15 lekcí a byl jsem kdysi tak drzý, že po revoluci jsem dělal
průvodce od Avignonu až po Grand kaňon. Jedeme do předměstí Paříže Versail se 100 000
obyvateli. Nádherné paláce, zahrady, sochy Lédy, Apollona, Luis na koni. Katedrála Sacké coeur,
Ježíš se srdcem, sv. Petr za oltářem s vyleštěným palcem. Kdo ho po něm pohladí, určitě se vrátí.
Krypta, náměstí malířů s vystavenými obrazy, flašinetáři, ohromná atmosféra. Nedalekou Moulin
Rouge vynechávám. Večer si zkouším před zrcadlem kankán. Je to taky zábava a hlavně ušetřím
stovky franků. Ještě moderní čtvrt La Defense ( Okno ) – Grand Arch – Němci hanlivě přezdívaná
prdelka = arsch, obří socha lastury, palce. Na Eiffelovce lezu pěšky do druhého patra. Někteří
vyjedou výtahem až nahoru. Krásný výhled, Invalidovna – v ní je pochován Napoleon. Kdo jej chce
vidět, musí se nahnout přes zábradlí, a tak se mu lidé klaní i po smrti. Muzeum D´Orsay, Elysejský
palác ( sídlí v něm prezident Miterand ), noblesní čtvrt, ambasáda USA, opera, Place Vendonne,
hotel Rick, zde naposledy večeřela lady DI, než ji uštvali paparazzi, Napoleonův sloup, most
Alexandra III., atd… noční Paříž má své kouzlo. O půlnoci odjíždíme, v poledne obědváme ve
Stříbře. Autobus zlobí, ale doskáče do Havlbrodu a nás 11 z okresu Břeclav chytáme rychlík do
Brna. Mám otlačené nohy, zalomený ker, ale bylo to SUPER, jak říkají Francouzi MANIFIC !
Pedro

