
 
Poslední cena předána 

 

 

 

 

Slavnostní vyhodnocení I. místo Martin Spálovský SŠTD Ostrava s ředitelem Mgr. Dočkalem 

      

     Ve dnech 24. – 26. 6 2014 byla vítězům soutěží Autotronik a Automechanik Junior 2014, Martinu 

Spálovskému ze SŠTD Ostrava a Dominiku Hermanovi ze ISŠA Brno, předána poslední část jejich 

zasloužené výhry.  

 

     Tou byl zájezd do výrobního závodu SCANIA Production ve francouzském Angers a následně pak 

do Paříže. Na cestě je doprovázeli i jejich učitelé Vlastimil Děcký  a Martin Šťourač a zástupce SCANIA 

Česká republika pan Jan Jetmar. V pětici jsme tedy letecky vyrazili z Prahy do Paříže, odkud jsme pak 

do Angers pokračovali rychlovlakem TGW (jeho největší rychlost je 320 km/h).  

 



 

Příjezd rychlovlaku TGW do stanice Paříž 

 

Pohled z okna rychlovlaku 



 

 

     Ještě téhož dne jsme si prohlédli výrobu v likérce Cointreau a ve večerních hodinách i historické 

centrum města.  

 

 

 

Interiér likérky Cointreau 



 

Noční vodotrysk v Angers 

     Druhý den byl ve znamení prohlídky výrobního závodu, kde se montují vozidla SCANIA pro celý trh 

Evropy. Denně se zde smontuje na padesát nových vozidel různých modifikací. 

 

Výrobní závod SCANIA Production 



     Odpoledne jsme se pak opět vlakem TGW vrátili do Paříže. Večer jsme vyplnili prohlídkou 

Montmartre, baziliky Sacré-Coeur a slavného Moulin rouge. 

 

Bazilika Sacré-Coeur 

 

 

Kabaret Moulin rouge 



     Ráno jsme pak poznali i Pařížské metro cestou k Vítěznému oblouku, prošli jsme slavnou ulici 

Champs Élysées a zamířili k Eiffelové věži. Pokochali jsme se pohledem z výšky 280 metrů, zjistili jsme 

jak vysoká je nejvyšší věž v Praze a jak daleko to máme domů a prohlédli si i park Trocadéro. 

 

Vítězný oblouk 

 

Eifellova věž 



 

Výherci na vyhlídkové plošině 

 

Pohled z Eifellovky na Paříž z výšky 280 metrů 



 

Srovnání nejvyšších věží Prahy a Paříže 

     Odpoledne jsme se pak plni dojmů letecky vrátili domů. Pro oba studenty to byla díky SCANII 

cenná zkušenost a zkouška jejich jazykových dovedností. Celý zájezd byl SCANIÍ Česká republika 

perfektně organizován a sponzorován. Organizátorům patří velký dík. 

 

Vpovzdáli se s návštěvníky Paříže loučí Concord 


