
V 
ne-

deľu večer 
sa 20 nadšených 

tvárí stretlo pri Bille a plní 
očakávania nasadli na dlhú cestu, 
smer Zurich. V pondelok ráno 
sme pri prebudení s radosťou zis-
tili, že sme v meste Winterthur. 
     Hneď ako sme zaparkovali, išli 
sme sa pozrieť do Technického 
centra TECHNORAMA, ktoré 
prezentuje fyzikálne javy, 
pokusy, očné klamy a po-
dobne. Po ubytovaní v hoteli 
s pozoruhodným usporia-
daním izby sme sa vybrali 
na prechádzku mestom. 
Prechádzali sme námestím 
popri rieke Limmat. 
     Druhý deň ráno sme sa 
boli pozrieť vo fakultnom 
mestečku Zűrrich Univer-
sität, ktorá je zaujímavá 
najvyšším počtom absol-
ventov s Nobelovou cenou. 
Pri mestečku bol najkrajší 
výhľad na mesto, kde sme 
sa dozvedeli, že Zűrrich má 
najstarší ciferník (hodiny) 
v Európe. Potom sme ďalej 
pokračovali v ceste na hrad 
Chillion. Hrad je postavený 
pri jazere, na francúzsko-

-švajčiarskych hraniciach.  
Po návšteve hradu sme išli 

do 
Žene-

vy, kde sme 
navštívili Múzeum 

červeného kríža a budovu 
OSN.  
     Tretí deň sme absolvovali 
výlet po Ženeve s ukážkovým 
vetrom, ktorý nám zmaril plavbu 
po Ženevskom jazere. Videli sme 
kvetinové hodiny, ulicu plnú bánk 
a obchodov s neštandardnými 
cenami pre obyčajnú „Slovač“. 
Cestou do Katedrály svätého Petra 
sme prechádzali okolo čokolá-
dovne, ktorá rozvoniavala na celú 
ulicu. Katedrála sv. Petra bola 

skvos-
tom pre 

každé oči. Mala 
obrovský organ, na 

ktorom hral práve v tom čase 
organista. 
    Na štvrtý deň sme sa dostali do 
vysnívaného CERN-u. Sprievod-
cov nám robili „slovenské kapa-
city“ z oblasti fyziky. Videli sme 
videá o histórii CERN-u, dozvede-
li sme sa, čo je CERN, videli sme 
počítačovú farmu, ktorá zbierala 
dáta zo všetkých pokusov na 
okruhu LHC. Toto bola naša po-
sledná zastávka pred odchodom 
domov. 
     Tento výlet by som odporú-
čala všetkým, ktorí majú záujem 
o fyziku, pokusy a kus svetovej 
histórie.  
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