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Obchodná akadémia v Prievidzi ponúka študentom veľa príležitostí, ako spoznávať nové krajiny, ich 

kultúru, precvičiť si svoje znalosti v cudzom jazyku. Je však potrebné aktívne sa  zapojiť do rôznych 

školských akcií. Aj my sme tak urobili a za odmenu sme sa mohli vybrať do známeho európskeho 

mesta-do Štrasburgu.  Šli sme tam na pozvanie našej eurosposlankyne  MUDr. Anny Záborskej 

a strávili sme  v Štrasburgu pár úžasných dní.  

Cestovali sme autobusom večer, takže väčšinu cesty sme prespali. Kto nedokázal spať, mohol si 

u ochotných šoférov zakúpiť kávičku alebo čajík. V ranných hodinách nás v Štrasburgu privítal pán 

Záborský a vysvetlil, aký bude náš plán v daný deň. Najprv nás previedol po centre Štrasburgu ku 

katedrále Notre Dame, ktorá je jednou z najúžasnejších budov, ktoré sme mali možnosť vidieť.  Po 

prehliadke katedrály pokračovala naša cesta po rôznych uličkách až k rieke Rýn, kde nás v tom centre 

histórie a starodávnej architektúry čakala vyhliadková loď. Tam si každý oprášil svoje jazykové 

znalosti. Tí, ktorým nevyhovoval žiaden z určených jazykov , si mohli jednoducho vychutnať cestu 

loďou. Historická časť bola zaujímavá, ale každý sa najviac tešil, že z lode uvidí budovu Európskeho 

parlamentu. Po prehliadke loďou sa naša cesta uberala k reštaurácií „L´ Ancienne Douane”, v ktorej 

sme mali prichystaný výborný obed. Tam nás privítala aj paní Záborská, ktorá sa zdržala iba na 

obed, potom sa musela vrátiť do parlamentu. Po obede sme mali rozchod na niekoľko hodín, ale 

všetci sme sa zhodli, že najprv chceme zdolať 332 schodov vo veži v katedrále, ktoré vedú na 

neuveriteľne krásny výhľad na metropolu. Od katedrály  sa tiahlo do všetkých strán mnoho uličiek 

a cestičiek, ktoré schovávali malé obchodíky plné čokolády, vín a syrov . Zastavovali sme sa na 

každom kroku a vychutnávali si atmosféru francúzskej a zároveň nemeckej kultúry. Večer nás prišiel 

vyzdvihnúť autobus a zaviezol nás do hotela,  kde sme sa ubytovali.  Po náročnom dni utíchla každá 

izba, kde sa nachádzali naši účastníci zájazdu. Ráno sa podávali raňajky v podobe švédskych stolov. 

Vo Francúzsku sú známe „La baguette”, takže tradičný chlieb sa tam len ťažko mohol nájsť. 

Reprezentatívne oblečení sme sa po raňajkách presunuli k hlavnému bodu nášho výletu - do 

Európskeho parlamentu. Po príchode každý musel prejsť kontrolou ako na letisku. Naším 

sprievodcom sa stal zase pán Záborský, ktorý nás previedol po budove parlamentu. V hlavnej sále 

sme sa dočkali nečakanej šou, ktorú spôsobil istý švajčiarsky poslanec, ktorý nesúhlasil s názormi 

iných europoslancov a dal to všetkým prítomným najavo. Pobavení sme museli opustili sálu 

a presunúť sa do rokovacej miestnosti, kde nám vysvetlili, ako funguje Európsky parlament. Prišla aj 

naša hostiteľka, mohli sme sa jej pýtať na všetko, čo nás zaujímalo. V parlamente sme dostali obed, 

kávu a pamiatkovú tašku s rôznymi suvenírmi.  Po odchode z parlamentu sa naša výprava rozdelila 

a každý šiel nakupovať darčeky, ktoré nestihol kúpiť v prvý deň. Nakoniec prišiel po nás autobus, 

ktorý nás odviezol z toho krásne vysvieteného mestečka domov.  

Som veľmi rada, že som dostala možnosť spoznať novú krajinu a priučiť sa niečomu novému. Získala 

som mnoho informácií o Európskej únii a o Európskom parlamente.  Mám množstvo fotiek, 

ale hlavne nezabudnuteľné spomienky, ktoré mi ostanú do konca života.  
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