
O autorovi fotografií Martinovi BlaÈákovi
Cestování a poznávání nov˘ch míst patfií k m˘m oblíben˘m koníãkÛm. JiÏ od dûtství jsem nejprve s rodi-

ãi jezdil ãasto na v˘lety na hory a po památkách na‰í krásné zemû, ale také na dovolenou k mofii, kam
jsme nejãastûji zamífiili do Itálie. 

Vztah k Francii jsem si vybudoval na druhém stupni osmiletého gymnázia, kdy jsem zaãal studovat
francouz‰tinu. Poprvé jsem Francii, respektive Monako, nav‰tívil bûhem dovolené na Ligurském pobfie-
Ïí v Itálii. Má dal‰í cesta do Francie se uskuteãnila asi mûsíc pfied maturitou. Tenkrát se mi na poslední
chvíli naskytla moÏnost jet pfiímo do PafiíÏe, kterou jsem neodmítl. A byl to záÏitek, kter˘ mû inspiroval
k dal‰ím cestám. Pro v˘lety po Evropû, které jiÏ následovaly s m˘mi pfiáteli po ukonãení studií na pfie-
rovském gymnáziu, jsem si pofiídil svÛj první fotoaparát, nezbytnou vûc, pokud chcete své cestování zdo-
kumentovat. 

Rok 2011 pro mû byl znamením studijního pobytu Erasmus na jedné z pafiíÏsk˘ch univerzit, kam jsem
byl vybrán mou domácí univerzitou, na které studuji Cizí jazyky pro cestovní ruch. Bûhem jednoho
semestru v PafiíÏi jsem poznal Ïivot FrancouzÛ, jejich kulturu a zvyky. Navázal jsem mnoho nov˘ch pfiá-
telství. Procestoval mnoho míst v rÛzn˘ch koutech zemû, které nyní mÛÏete na této v˘stavû shlédnout.
Tfieba Vás mé fotografie inspirují k cestû do zemû galského kohouta, jak b˘vá Francie nûkdy naz˘vána.

K cestování vyuÏívám pfiedev‰ím vlak, kter˘ je rychl˘m a pohodln˘m dopravním prostfiedkem a zejmé-
na pro mladé lidi je v˘hodn˘ díky skvûlé nabídce InterRail. Ta nabízí prakticky neomezené moÏnosti cesto-
vání vlaky v evropsk˘ch zemích. Není problém se svézt vysokorychlostními vlaky typu TGV nebo ICE,
které uhánûjí rychlostí aÏ 320 kilometrÛ v hodinû a takto rychlá jízda po zemi je zejména pfii prvních jíz-
dách sama o sobû záÏitkem. 

¤íká se, Ïe ten kdo má v mládí moÏnost Ïít v PafiíÏi, bude se mûstem na Seinû inspirovat cel˘ Ïivot. Tuto
my‰lenku, kterou vyfikl Ernest Hemingway, mohu jen potvrdit a rád se sem vracím. I proto jsem v nedáv-
né dobû zaãal vytváfiet internetové stránky o sv˘ch cestách po Francii a o PafiíÏi www.pariz.kvalitne.cz.

Náv‰tûvníkÛm této v˘stavy pfieji, aby se jim líbila a tfieba se jednou vydali do tûchto míst, které Fran-
cie turistÛm nabízí. Tfieba i vy se potom do zemû vína, s˘rÛ a hrd˘ch FrancouzÛ zamilujete...
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