Deník – výlet do Švýcarska – 11. – 18. 7. 2005
Den 1. – Neděle
Od 13. hodin přípravy na „český den“ – hra na největšího Čecha, balení.
Odjezd z HČ v 16. hodin.
Osazenstvo: Jakub Keller, Jitka Kellerová, Lukáš Brábník, Martin Brábník, Lenka Hajzlerová, Tomáš
Pleskot, Renata Šilarová, Magda Tkačíková, Katka Veselíková
Řidič: Jakub Keller
Cesta celkem dlouhá 1050 km.
HČ -> Hradec Králové -> Praha -> hraniční přechod Cz / N - Rozvadov -> Norimberk -> Stuttgart ->
hraniční přechod N / Ch - Koblenz -> Neuchatel
Po cestě několik přestávek, nejdelší kolem 2. – 4. hodiny asi 1,5 h v Německu u čerpací stanice – spánek.
Až do Švýcarských hranic přeháňky, mlha, pak oblačno. Příjezd do Peseux [pezé] – Corceille ?? [korsel]
kolem 9. hodiny.
Naši Švýcaři: farářka Antoaneta, Stephan, Marina - jen někdy, Virginie, Alice, Gregoire, Christopher,
Emilie – jen někdy.

Den 2. – Pondělí
Snídaně před kostelem, ubytování
Nenechali nás odpočinout, jen se nás stále ptali, jestli jsme unavení.
Byly pro nás připraveny kola. Na nich jsme se jeli koupat k Neuchatelskému jezeru. Kostel je na kopci ≈ 80
metrů nad jezerem. Jezero je studené, týden před tím na horách sněžilo.
Piknik u jezera – vařené brambory, hra na „vyvolávanou“.Od jezera jsme jeli do ≈ 5 km vzdáleného
kaňonu Creux du Van. Tůra byla ≈ 2 hodinová, údolí tvořené řekou, strmé srázy. Zpátky jsme jeli jinou
cestou kolem Neuchatelu.
Ztratili se klíče od kostela. Překrásné údolí, vinice, svítí slunce, ohleduplní řidiči. Večeře - pizza, společné
zpívání, brzký odchod spát.

Den 3. – Úterý
Na dně mých sil.
Vstávání pravidelně mezi 8:30 a 9. hodinou. Snídaně před kostelem. Dopoledne odjezd od kostela přes
Neuchatel k jezeru Morat [mora]. Slunečné počasí, bolavý zadek. Příjemný, dlouhý výlet švýcarskou
krajinou, převážně rovinatý terén. Tam i zpět ≈ 80 km. V jezeru Morat koupání, navštívení městečka Morat,
jeho opevnění, kostela, který má obousměrné lavice. Pěkné komíny zmrzlina. Polední piknik – bílý chleba,
salám – 2 druhy, sýr – až 3 druhy, nektarinky, mrkve, jablka, čolkolády, sušenky, rajčata, okurky, ...
Na cestě zpět u několika jedinců krizové situace – z bolavého zadku či z pádu z kola – Alice a Lenka.

Den 4. – Středa
Cesta do Alp
Na dně mých sil.
Stephan půjčil 6-místné auto, Lukáš s Tomášem a Jitkou jeli místo Gregoira, Christophera a Antoanety s
ostatními Švýcary. Cesta vedla přes Monteaux ?? , kde probíhal jazzový festival. Platilo se tam jazzy (1
jazz = 1 CHF) Prošli jsme stánky, koupili suvenýry či zmrzlinu. Dále jsme navštívili hrad Chillon [šijon]
nebo jsme se koupali. Pokračovali jsme cestou přes Martigny dlouhým stoupáním a klesáním. Penzion byl
starší, se staromódně zařízenými pokoji. Večer jsme hráli karetní hry a pictionary se Švýcary. Večeře byla
Fondee ??

Den 5. - Čtvrtek
Výlet do hor
Poučení o výbavě do hor – dobré boty (Švýcaři měli pohory a také následně puchýře), mazat se krémem,
čepičku, 1,5 l vody na každého. Všechna turistická značení byla červená. Nejprve bylo stoupání ( ≈ 700 m
převýšení) a pak chůze po hřebenu. Nejvyšší bod byl kolem 2250 m – sedlo – a vrchol kolem 2330 m Byl
vidět Mont Blanc. Oběd byl u horské chaty (oběd styl piknik). V určitých částech prudké srázy, horské
cestičky přerušeny občas kamenovými svahy. Nádherné pohledy do údolí, na horské hřebeny a ledovce.

Sestup kolem říčky vytékající z ledovce. 1 vracení se. Délka túry i s přestávkami ≈ 8 hodin. Večer fotbal
s malými Francouzy, kteří byli také ubytovaní v penzionu. Po večeři hra Srabble.

Den 6. – Pátek
Ráno úklid pokojů – ty po 2, 3, 4 - +balení. Výlet auty k vodní přečerpávací elektrárně v Alpách. Výlet po
části cesty „Po cestě ke stopám dinosaurů“. Ke stopám jsme nedošli, ke starší přehradě ano. U horské chaty
polední piknik s odpočinkem. Slunečné počasí. Návrat zpět do Corceille?? bez větších přestávek. Večer
koupání v jezeře, společná zábava, zpěv.

Den 7. – Sobota
Dopoledne výlet autobusem do města Neuchatel. Procházka po městě, návštěva kostela a místního hradu.
Pak hromadné nakupování čokolád. Oběd u Mariny, báječné dortíky, ping-pong, příjemný posezení.
Příprava bohoslužeb – rozdělení čtení, příprava kázání Antoanety s námi. Před 5. hodinou návrat do kostela
a příprava českého večera. Loupání brambor na bramboráky, příprava pohoštění - zákusky, perníky
příprava stolů a promítacího zařízení. S bramboráky menší problémy, předčasně také došel olej. v 8 hodin
začátek akce. Přišli také jiní lidé – příbuzní a známí. Celkem nás bylo kolem 35.
Na začátku pohoštění bramboráky byli lidé mírně nesví, ale jedli. Následovala prezentace fotek Horní
Čermné, kostela a fary a našich akcí, díky kterým jsme si vydělali peníze na cestu do Švýcarska.
Následovala hra „Největší Čech“, při které jsme my Češi představovali velikány české historie, oni nás
museli správně k osobnosti přiřadit. Kladnli nám otázky, my byli přestrojení. Na závěr skládali mladší
Švýcaři puzzle s českou vlajkou, starší puzzle švýcarské vlajky. K tomu měli přichystané pečivo – perníčky,
linecké, kokosky, vanilkové rohlíčky - , čaj a kávu. Po mírném úklidu jsme se vydali do nočního
města.Chvíli posezení u stolů na ulici, pak povídání u kašny – velmi příjemný. Zpáteční cesta městem,
příchod ≈ ve 3 hodiny.

Den 8. – Neděle
Dopoledne od 10. hodin bohoslužby. My před bohoslužbami trénink písniček. Jakub měl přímluvnou
modlitbu, Antoaneta kázání a vedla bohoslužby. Někteří měli čtení ve francouzštině a češtině. Zpívali jsme
písně „To já o Pane můj“, „Jubilate deo“, během večeře Páně „Surrexit“ a „Magnificat“, pak „Přijď
království tvé“ a „Zůstaň s námi Pane“. Po bohoslužbách bylo pohoštění ( i víno a kola). Jeden Pán nám
každému dal 20 CHF, když mu pošleme pohled. (Rád dostává pohledy, nemá rodinu). K obědu byly
zapečené ryby s rajčaty. Mírný úklid. Švýcaři nám vypálili všechny fotky na 2 CD – ze všech digitálních
fotoaparátů ≈ 950 MB.
Loučení, v 15,45 odjezd. Po cestě se dozvídáme, že zřejmě přijmou naše pozvání a příští rok přijedou. 2
větší zastávky, velmi rýchlá cesta, v 3,45 jsme už v HČ

Dodatek
Podobně jako před 2 lety, komunikace byl a nejlepší v poslední dny, začátek týdne byl vlažnější.

Porovnání cen
vajíčko 0,4 CHF ≈ 9 Kč
1 litr mléka 1,4 CHF ≈ 28 Kč
čokolády ≈ podobné jako u nás
0,3 pivo 3,5 CHF ≈ 70 Kč
0,3 koly 3,6 CHF ≈ 70 Kč

Adresa Pána
Pierre Comte
Ernest - Roulet 7
20034 Peseux
NE - Switzerland

