CERN 2015
Vážení přátelé,
posílám vám plánu exkurze do CERNu, který by se měl uskutečnit od středy
10. června do neděle 14. června 2015.
Po třech letech jsem se rozhodl znovu zorganizovat zájezd do Evropského střediska pro
jaderný výzkum v Ženevě. V následujících řádcích bych vás chtěl seznámit se základními
informacemi o celé akci.
Zájezd je organizovaný jako vzdělávací kurz se zaměřením na částicovou fyziku.
Předpokládám zajištění ubytování v hotelu typu F1 ve Francii (Saint Genis Pouilly). Jedná se
tentýž hotel, ve kterém jsme spali při předcházejících cestách do Ženevy. Dopravu
autobusem mám zajištěnou u společnosti pana Františka Hlavatého v Šumperku (vozový
park Bova).
Nástin předběžného plánu zájezdu:
10. 6. (středa): odjezd v odpoledních hodinách z Jeseníku směr Praha, Mnichov,… Cesta
s nejnutnějšími hygienickými přestávkami
11. 6. (čtvrtek): ráno příjezd do Ženevy, plánovaná exkurze do CERNu. Ta začíná v 9:00h
v informačním centru přednáškou doplněnou filmem. Následuje většinou prohlídka haly, kde
testují supravodivé magnety při teplotě −270℃ a návštěva některého z řídících center.
V rámci této exkurze je zde možnost obědvat v místní kantýně. Odpoledne prohlídka Ženevy,
večer ubytování hotelu ve Francii.
12. 6. (pátek): snídaně v hotelu, odjezd směr Chamonix a Annecy. Program bude
přizpůsoben počasí, k večeru návrat do hotelu. Plán na tento konkrétní den závisí především
na počasí.
13. 6. (sobota): snídaně v hotelu, odjezd do Luzernu, možnost návštěvy dopravního muzea
(Verkehrshaus), případně výjezd zubačkou na Pilatus, prohlídka města. Z bezpečnostních
důvodů tady bude autobus před další cestou stát 9 hodin. Večer odjezd přes SRN do
Jeseníku.
14. 6. (neděle): návrat do Prahy a Jeseníku v dopoledních hodinách.
Cena je 6 500 Kč a zahrnuje 2x ubytování se snídaní, dopravu autobusem, pojištění.
Toto jsou základní informace, které se budou nadále upřesňovat. V hotelu není možnost
zajistit večeři, ale v blízkém okolí se nachází restaurace, kde je možné se najíst. Zjistím také
ceny lanovek a zubačky (Chamonix a Luzern). Vstup do dopravního muzea v Luzernu
(www.verkehrshaus.ch) je za 26 Sfr (skupinová cena).
P.S: Špatný je takový plán, který nelze operativně změnit. 
Libor Malý

