
Reprodukční grafici v Parlamentu EU ve Štrasburku 

Žáci třetího ročníku maturitního oboru Reprodukční grafik pro média se zapojili do soutěže 
Evropského parlamentu. Euroscola je program Evropského parlamentu, který každý rok 
umožňuje mladým Evropanům ze všech členských zemí, aby se seznámili s činností a úlohou 
Evropského parlamentu. Hlavním cílem Euroscoly je umožnit studentům z celé Evropy 
zasednout v jednacím sále ve francouzském Štrasburku.   

Soutěž měla podnítit diskuzi ve skupinách nad smyslem EU a posláním jejích institucí. Cílem 
soutěže bylo vytvořit plakát, který osloví vrstevníky studentů k účasti ve volbách do 
Evropského parlamentu. Plakát měl ilustrovat roli Evropského parlamentu v životě každého 
Evropana, případně vyjadřovat, jak může každý občan EU svou účastí v evropských volbách 
ovlivnit směřování naší společnosti.  

Díla analyzovala porota, tvořená zástupcem informační kanceláře, výtvarným pedagogem 
a mediálním expertem, která vybrala deset vítězných týmů, které získaly příspěvek na cestu 
do Štrasburku a společně se svou třídou se zúčastní setkání programu Euroscola.   

Denisa Mošťková, Lýdie Palečková, Monika Maděrová, Jan Šerý – to jsou jména vítězného 
týmu, který se o výhru v soutěži zasloužil.  

 

 

 



Dne 17. února 2014 o půlnoci jsme nastoupili do autobusu směr Štrasburk. Cesta byla 
důkladně naplánovaná cestovní kanceláří pana Hambálka tak, aby žáci poznali co nejvíce 
z okolí Štrasburku. Jeli jsme celou noc a ráno v 9 hodin jsme přijeli do Norimberku. Je to 
druhé největší město v Bavorsku, které má půl milionu obyvatel. Město nabízí bohatou 
historii s mnoha kulturními památkami. Dominantu města představuje centrálně 
umístěný Císařský hrad, ze kterého se naskýtá nádherný výhled na celé město. To byl také cíl 
naší ranní cesty. Nikomu se do kopce moc nechtělo, ale nakonec to všichni i s menším 
„brbláním“ zvládli. Odměnou nám byla dobrá káva s koláčkem v jedné z mnoha místních 
pekárniček. 

 

Po dalších dvou hodinách v autobusu jsme přijeli do Sinsheimu, kde nás čekala prohlídka 
automobilového a technického muzea a návštěva kina IMAX 3D. Viděli jsme film Hlubina 
o životě v podmořském světě. Promítali ho na obří plátno o velikosti 22 x 27 m.  Díky 
speciální technice záznamu a projekci IMAX 3D se filmový děj odehrává nejen na plátně, ale 
i v celém hledišti. Všechno se zdá být na dosah a působí tak opravdově, že se stírá hranice 
mezi filmem a skutečností. Po filmu následovala prohlídka muzea. Je to obrovské technické 
muzeum, kde se můžete blíže seznámit s exponáty z předválečného období až po moderní 
stroje, a to z oboru letectví, automobilismu i vojenské techniky - veteráni, sportovní vozy 
a vozy Formule 1, letadla, motorky, užitkové vozy, lokomotivy, hudební nástroje a motory - 
na každém rohu můžete objevovat něco jiného. Nejzajímavější na expozici je to, že můžete 
nahlédnout do mnoha exponátů, zejména letadel. Původní CONCORDE od Air France a ruský 
Tupolev TU 144, to jsou jen některé z mnoha, které jsme si prohlédli zevnitř. Všichni se už 
moc těšili na večeři, kterou jsme si objednávali předem a zvláště nás zajímalo, co jsou to ty 



„Turecké plátky“. Ukázalo se, že je to „maso na hříbkách“. Výborný byl také zapečený platýs 
s bramborovým salátem. Po takové večeři se nám v autobuse krásně dřímalo. Po dvou 
hodinách jsme byli ve Štrasburku a ubytovali jsme se v hotelu Ibis ve dvoulůžkových 
pokojích. Večerka byla v 10 hodin. 

 

Ráno jsme se sešli v hotelové restauraci na snídani, která byla opravdu vynikající. Každý si 
mohl vybrat, na co měl chuť, od croissantů, koláčků, různých druhů sýrů, šunky, zapečených 
francouzských brambor, palačinek, jogurtů, müsli, ovoce. K tomu jsme si mohli vzít pečivo, 
kávu, čaj, džus - kolik kdo snědl a vypil. Následující prohlídka starobylého města Štrasburk 
nám jenom prospěla. Štrasburk je velmi důležitým městem, sídlí zde Evropský parlament. 
Katedrála Panny Marie, Malá Francie, Rohanský palác, to jsou místa, která jsme prošli. 
Gotická katedrála na náměstí je jednou z nejslavnějších gotických katedrál. Její věž je vysoká 
142 m, hlavní loď je dlouhá úctyhodných 103 metrů a vitráže jsou původní ze 
13. a 14. století. V katedrále jsou dvě výjimečné věci. Jednou z nich je andělský pilíř ze 
13. století, dále pak orloj ze začátku 19. století. Benátskou čtvrť La Petite France, kde se 
kolem slepých ramen i kanálů řeky Rýn tlačí jeden na druhý barevné hrázděné domy ze 
17. století, jsme viděli při projížďce lodí. Po rozchodu a nákupu suvenýrů jsme nasedli znovu 
do autobusu a jeli do Colmaru.  



 

 



Colmar je pozoruhodnou směsicí německých a francouzských vlivů a nepochybně jedno 
z nejmalebnějších měst v Alsasku. Hrázděné domy pastelových barev, čtvrť kanálů 
proplétajících se mezi domky, které se říká Malé Benátky, kam oko dohlédne, všude spousta 
barevných květin, restaurací, obchůdků s víny. Kolorit téhle pohody dokreslují čapí hnízda na 
střechách domů i katedrály. 

 



Naší další zastávkou byl Riquewihr, který je nejvyhlášenější vinařskou vesničkou Alsaska a je 
zařazen do seznamu nejkrásnějších vesnic Francie. Má kolem tisícovky obyvatel. Hlavní ulici 
Charlese de Gaulla lemují barevné hrázděné domy, v nichž najdete restaurace i obchůdky 
nabízející ochutnávku místních vín. Alsasko má mimořádně vhodné klima pro vinařství, za což 
vděčí pohoří Vogézy, přirozené hradbě proti západním dešťům a větrům. Je zde překvapivě 
sucho vzhledem k poloze až na severovýchodě Francie, léta jsou teplá a zimy vinicím neublíží. 
Pěstují se zde báječná bílá vína.  

 

Na zpáteční cestě do Štrasburku jsme se zastavili na večeři v obchodním centru, která ne 
každému „sedla“. Prohraný zápas našeho hokejového týmu na olympiádě byl smutnou 
tečkou za zajímavým dnem. 

Ráno nás čekalo brzké vstávání, protože v osm hodin jsme museli být v budově 
Europarlamentu. Po společném uvítání jsme byli rozděleni do dvou skupin – studenti 
a pedagogové. Každá skupina měla svůj samostatný program. Učitelé si prohlíželi budovu 
parlamentu, následovalo společné focení před vlajkami států EU. Po obědě jsme byli 
rozděleni do skupinek, kde byly zastoupeny různé státy a odpovídali jsme na otázky, které se 
týkaly Evropské unie a každá byla napsána v jiném jazyce. Jednotlivé týmy musely mezi 
sebou spolupracovat, aby na položené otázky dokázaly správně odpovědět. Se studenty jsme 
se sešli až ve velkém hlasovacím sálu, kde studenti diskutovali nad zadanými tématy. Škoda, 
že naši hostitelé v Europarlamentu nemysleli také na nás Slovany, protože kdo neuměl 
plynně anglicky, německy, francouzsky nebo italsky, měl smůlu a moc nerozuměl. Žáci sami 
uznali, že na tom nejsou jazykově moc dobře a že učit se cizí jazyky má velký význam.  



 

Po závěrečném ceremoniálu jsme se s Parlamentem rozloučili, naposledy se vyfotili a už za 
tmy nasedli do našeho autobusu. Unaveni, plni zážitků a nových vědomostí o Evropské unii 
jsme se v pátek ráno vrátili domů a těšili se na večer, kde jsme se zase sešli na tradičním 
školním plese.   

Hana Škrábalová a Danuše Románková, učitelky OV obor Reprodukční grafik pro média 


