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Je úterý, 3:30 ráno. Zvoní budík. Spát, spát, spát ... Odjezd v 5:00 se momentálně jeví jako 

kravina. Doufám, že se vše napraví s nástupem do autobusu. Proč táhnu takových krámů ? . . . 

Je tu první večer. Do Mnichova jsme dorazili kolem 10:10. Mnichovské muzeum je šíleně veliké. 

Na prohlídku všech pater ( 7 ) jeden den nestačí. Nám se povedlo projít 3 patra. Po prohlídce 

jsme vyrazili do Švýcarska na ubytování. Zde musím vyseknout poklonu za hrdinství tělocvičně 

založenému profesorovi, protože na hranicích do Švýcarska se zachoval jako chlap, i když dost 

riskoval. Hotel jsme našli po krátké kličkovačce městem v půl desáté. Fotky a podrobnější popis 

napíšu po návratu - 30 min. internetu tady stojí 5,- CHF. Ráno nás čeká vstávání na osmou a po 

snídani Technorama. ... 

Středeční vstávání bylo o hodně příjemnější, než to úterní. U snídaně se některé nově vzniklé 

dvojice dohadovaly o tom, kdo komu bral peřinu. Snídaně byla evropského typu, tu se nám 

samozřejmě povedlo okamžitě zvrhnout do typu švédský stůl. Odjezd do Technoramy přesně 

podle plánu v 9:15 hod. Technorama otvírala v 10:00 hod. Pro toto čekání je před Technoramou 

vodní atrakce s několika typy čerpadel na ruční pohon. Nejvíc načerpal Matěj B.. Petey se ho 

snažil trumfnout, ale od začátku to bylo bezšancové. Prohlídka Technoramy nás celkem 

překvapila. Mají "kola" větší než u nás v Laborce. Mají "magnetickou dráhu" daleko menší než u 

nás v Laborce. Mají "vozítko na magnetickou dráhu" daleko horší než u nás v Laborce. Naše 

Myš je jasným světovým unikátem. Poučením je ale bohužel konstatování, že metrová statika se 

musí lehce zvětšit, aby měla na Evropu. Technoramu jsme zvládli projít celou. Jeden den je 

přesně to, co na prohlídku potřebujete. A to jsme stačili kávičku i venkovní posezení. 

Technorama je dobrá v tom, že umožňuje vycházet a vcházet několikrát na jednu vstupenku. 

Malým problémem je pouze to, že se dovnitř nedostanete s žádným baťůžkem. Jedinou 

vyjímkou je fotobrašna, musíte ale požádat na vstupu o její označení visačkou. Jinak se 

nemusíte bát v Technoramě ztratit mobil, oni vám ho najdou, zavolají mamince, a po hlášení v 

českém jazyce ho vrátí. Viď, Štěpáne. Technorama je super, a má proto od nás pět lebiček... 

Teď už je něco málo po páté hodině odpoledne. Sedíme v autobusu v zácpě, a začínáme 

ukrajovat první kilometry dnešního přesunu na hotel. Čeká nás cesta přes Švýcarsko do Ženevy. 

Je to přibližně 300 km.... 

Hotel jsme objevili kolem 23. hodiny po kratším bloudění okolo letiště. Žádný luxus, ale na 

přespání to stačilo. Příště místo F1 radši stejný hotel jako předcházející noc. Alespoň se Milan 



nebude muset sprchovat po tmě s čelovkou na hlavě :-) . Noc byla v pohodě, dodržování 

nočního klidu tu není žádný problém... 

Ráno snídaně, a po rychlém zabalení vyrážíme do CERN. Spali jsme snad jen 3 km od hlavní 

vrátnice do areálu urychlovače, takže nebyl problém opět dorazit včas. Po nahlášení na 

infocentru se nás ujal český vědec a pro nás začal den plný uskutečněných " zázraků". Bylo by 

škoda popsat návštěvu CERN pouze pár řádky. To opravdu nezvládnu, protože všechny 

informace a poznatky ještě vsakují do mého mozku... . Dejte mi okamžik na přípravu 

samostatného článku plného fotografií, který bude věnován samotnému CERNu . Pouze pro 

informaci " v kostce " musím říct, že to bylo super. CERN je prostě nej... , lidé, se kterými jsme 

se setkali byli velmi příjemní a ochotní, to , co jsme viděli na vlastní oči bylo ohromující, prostě 

paráda... 

Po prohlídce velínu detektoru ATLAS, a zkušební haly dílů urychlovače, jsme dali oběd v 

kantýně plné vědců. Krátká prohlídka Microcosmu a Globu zakončila naši návštěvu CERN. Už 

nás čekal jen rychlý nákup suvenýr a cesta domů. Za těch pár dnů jsme se pohybovali na území 

Čech, Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie a troufnu si říct, že i na území CERN. 

Do Slaného jsme dorazili kolem šesté ráno. Děkuji paní průvodkyni, pánům řidičům, cestovce 

Slantour a hodně moc Tobě, Ivo.Naše cesta za zkoumáním počátků vesmíru a hmoty stála za 

to. A i když se najdou jedinci tělocvičně založení, kterým věda moc neříká, vím, že hluboko v 

nich je "velký třesk záblesku poznání ....." :-). Vždyť i web a první prohlížeč, díky kterému teď 

datluji tento miničlánek vznikl v CERN. Nebo jsi to na webu ještě nečetl , brácho ? :-) . 

PS: budu moc rád, pokud nám poskytnete Váš krátký článeček z cesty do CERN. Stačí ho 

poslat ve formátu txt na laborky[zavinac]gymnaziumslany[tecka]cz . Díky. 

 
Napsal Krtek. 


