
Paríž  alebo zážitok na celý život 
 

V živote je len pár nezabudnuteľných a 

neopakovateľných zážitkov. Mne sa takýto 

jeden zážitok vryl do pamäti až na kosť. Všetko 

to začalo odchodom z miestnej žilinskej 

železničnej stanice. Prvú zastávku sme mali 

v Bratislave, odkiaľ nasledovala hodinová 

cesta autobusovým spojom, ktorý nás 

priviedol na viedenské letisko Schwechat. 

Potom nasledoval už len priamy let do Paríža. 

Ani som sa nenazdala a sedela som v lietadle. 

Môj prvý let. Napätie a moja roztržitosť by sa 

dala krájať. Zahučali motory a lietadlo sa 

pomaly začalo hýbať smerom k štartovacej 

dráhe. Zrazu sme zrýchlili a sčista-jasna sme sa 

ocitli vo vzduchu. Veľmi ma prekvapilo, že som 

sa potom už vôbec nebála. Rozhodla som sa, 

že si môj prvý let vychutnám. Úžasný zážitok. 

Ako sme sa blížili do svetoznámeho Paríža, 

napätie stúpalo každým jedným kilometrom. 

Do periférie mesta sme nakoniec šťastne prišli 

v piatok okolo desiatej pred obedom. Prvá 

cesta smerovala k hotelu v centre mesta, 

odkiaľ bol krásny výhľad na hlavné mesto 

Francúzska. Hneď, ako sme sa ubytovali, vydali 

sme sa na prechádzku mestom. Oporným 

bodom nám bola Eiffelova veža, ktorá 

určovala, či ideme správnym smerom. Prvá 

vychádzka nám pomohla zapamätať si 

orientačné body, ktoré nám uľahčili hľadanie 

monumentov a pamiatok na nasledujúce dni. 

Za celý pobyt sme stihli navštíviť len malú časť 

parížskych pokladov. Jedným z nich bol aj 

skvostný komplex Louvre so siahodlhými 

záhradami plnými sochárskych diel, s krásnymi 

fontánami najrôznejších veľkostí a tvarov. 

Dnes je tu umiestnené jedno z najväčších 

múzeí sveta – Musée du Louvre. Veľmi ma 

zaujala sklenená pyramída, ktorá tvorí hlavný 

vstup do zámku. Nemôžem zabudnúť ani na 

slávnu Monu Lisu, kvôli ktorej zavíta nejeden 

návštevník  na toto monumentálne miesto 

v srdci Paríža. Ďalšiu vzácnosť v Paríži tvorí aj 

Musée d'Orsay, ktoré ma ohúrilo  hlavne 

svojou veľkou zbierkou impresionistických 

diel. Bola to jedinečná príležitosť nahliadnuť 

na ťah štetca veľkých majstrov. Jedným 

z miest, ktoré sme ešte stihli navštíviť bol 

pahorok Montmartre. Toto miesto sme 

navštívili za súmraku postupne meniaceho sa 

na tmu,  ktorá dala priestor vyniknúť zažatým 

svetielkam odrážajúcim sa od vlhkej dlažby. 

Medzi miestne významné pamiatky patrí 

bazilika Sacré-Coeur. Poslednou zastávkou 

bola slávna Eiffelova veža. Pred tou horou 

ocele som si pripadala ako mravček.  V nedeľu 

podvečer sme dorazili do hotela, zbalili 

posledné veci a vyrazili sme naspäť domov. 

Nezostávala mi iné ako zvolať: „Au revoir 

Paris!“ a dúfať, že tu nie som naposledy.  

Doma som všetko vyrozprávala rodičom a oni 

mi tíško závideli. Keby som mala možnosť, 

určite by som si to niekedy zopakovala. 
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