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Naše třída se v minulém školním roce zúčastnila vědomostní soutěže Eurorebus, v níž 
se přes náročné úkoly až do celostátního kola dostali tři naši spolužáci - Tereza 
Kislingerová, Lucie Vitáková a Michal Novák. A dokonce ve své kategorii zvítězili. 
 
Jako výhru jsme dostali kromě počítače, atlasů a flesh disků také týdenní zájezd               
po Evropě, na který jsme mohli vzít šest dalších spolužáků a samozřejmě paní 
učitelku na zeměpis. 
 
Naše cesta začala tradičním srazem na klatovském nádraží v pondělí 19. září v 5:45. 
Vlak do Prahy nám odjížděl v 6:06, nutno podotknouti, že pouze s tříminutovým 
zpožděním. Z pražského Wilsonova nádraží jsme šli směrem k budově Českého 
rozhlasu, cestou jsme zastavili v McDonaldu a potkali zde další „účastníky zájezdu“, 
studenty z Benešova. V půl jedenácté jsme byli na místě, konala se prohlídka budovy 
a dostali jsme se i do studia, v němž se nahrávají zprávy. Ve dvanáct hodin jsme již 
opouštěli Prahu a jeli směrem na Bratislavu. V Brně k nám přistoupili ještě členové 
skupiny ze Znojma. V Bratislavě jsme měli nocleh ve studentské ubytovně. Po večeři 
jsme se vydali na procházku po městě. Jelikož vydatně pršelo a foukal hrozný vítr, 
tohoto nápadu jsme trochu litovali, později ještě více. Oblečení totiž neuschlo ani     
do druhého dne. 
 
V úterý jsme vše sbalili a v 7:45 pokračovali v cestě do Vodního díla Gabčíkovo, kde 
jsme měli opět za deště prohlídku vodní elektrárny. Následovala cesta do Rakouska. 
Další zastávka měla být ve Vídni v Schönbrunnu, ze které však sešlo – opět kvůli 
počasí. Odpoledne jsme dojeli do Klagenfurtu, malebného městečka na břehu jezera 
Wörthersee, v němž jsme byli ubytováni. Zastavili jsme se v Minimundusu – ve světě 
nejznámějších staveb světa, avšak zmenšených v měřítku 1: 25, a zde jsme byli asi 3 
hodiny. Po výborném řízku jsme šli s paní učitelkou na procházku kolem jezera. 
 
Třetí den jsme po snídani a balení odjeli do Slovinska, do oblasti Julských Alp. 
Autobusem jsme projeli vesnicí Mojstrana až k údolí Vrata a od Aljaževovu domu     
(1015 m.n.m.) jsme podstoupili asi nejnáročnější část expedice – pěší túru              
pod severní stěnou nejvyšší slovinské hory Triglavu (2865 m.n.m.). Cesta nahoru i 
dolů trvala asi 6 hodin a představovala místy hodně nebezpečné úseky, na kterých 
jsme museli dávat pozor, aby se pod námi neodlomil nějaký kámen a nezranil ostatní 
pod námi. V cíli na sedle Luknja jsme dlouho odpočívali, jen jsme se naobědvali       
z vlastních zásob a udělali společnou fotografii všech účastníků. Následovala cesta 
dolů, opačnou cestou do údolí Zadnjice (ne jinak) do městečka Trenta, kde na nás 
čekal autobus. Na večer jsme přijeli do města Bovec, v němž jsme byli ubytováni      
v luxusním tříhvězdičkovém hotelu. 
 
Ve čtvrtek jsme po cestě do Chorvatska zastavili u vodopádu Boka, který je 106 m 



vysoký a pokračovali na pobřeží Jaderského moře. Odpoledne jsme se ubytovali        
v apartmánovém komplexu Lanterna nedaleko Poreče. Všichni jsme si vzali plavky a 
šli k moři. Večeře byla na způsob švédských stolů v krásné restauraci na pobřeží. 
 
V pátek jsme si sbalili a odjeli do Zelené Laguny u Poreče, kde jsme nastoupili         
na výletní loď Perlu a s ní podnikli celodenní plavbu podél pobřeží Istrie. Zastavili 
jsme v historických městečkách jako je Vrsar, Rovinj či Limský fjord. Také jsme jeli 
kolem jeskyně, v níž se natáčela část filmu Poklad na Stříbrném jezeře. Na lodi jsme 
dostali oběd – rybu, nebo kdo nechtěl, tak kuřecí maso. Na zpáteční cestě jsme 
zastavili opět v Zelené laguně, kde vystoupil jen pan řidič a my jsme lodí pokračovali 
až do Poreče. Zde už na nás pan řidič čekal. Následoval rozchod po městě a poté 
velkolepá závěrečná večeře – pizza s průměrem 75 cm!   
 
S lítostí jsme ve 21 hodin večer odjížděli z Poreče do České republiky. Jeli jsme přes 
noc s přestávkami asi devět hodin. Naše skupina z Klatov vystoupila ve 4 hod. ráno 
už v Českých Budějovicích a vlakem jsme jeli do Plzně a z ní do Klatov. Ostatní 
mířili do Prahy. Do Klatov jsme přijeli kolem 9. hodiny ráno a skoro celý víkend 
prospali. 
 
A závěr? Rozhodně se nám to líbilo a chtěli bychom jet i příště! Bohužel již budeme 
soutěžit ve vyšší kategorii, ve které bude hodně velká konkurence. Snad nám to ale 
vyjde! 
 
Podrobnější informace spolu s fotografiemi poskytne k tomu vyhrazená  nástěnka     
na chodbě školy. Pracuje se i na filmu, jenž zachycuje každý jednotlivý den naší 
výpravy. Krátké video z expedice však již můžete shlédnout na stránkách Eurorebusu. 
 
                           Účastnice expedice Terezie Žáková z Tercie A 
 
 



 
 

Julské Alpy a místní vodopád 



 
na pobřeží Jadranského moře  


