
 
Během letošních exkurzí se skupina nadšených němčinářů vydala prozkoumat 

Mnichov a jeho okolí.  17. října v půl šesté ráno jsme s dobrou náladou a chutí k cestování 

vyjeli vstříc bavorskému hlavnímu městu. Ačkoliv se cestou zdálo, že nám počasí nepřeje nic 

hezkého, neboť skla autobusu bičovala jedna dešťová kapka za druhou, sotva jsme minuli 

německé hranice, zazářila nad námi blankytně modrá obloha se sluníčkem. Ta nám naštěstí 

vydržela až do samého konce. 

Nejprve jsme se seznámili s historickým centrem Mnichova. Prošli jsme branou 

Karlstor, zastavili jsme u fontány, která bývá oblíbeným místem srazu, stejně jako u nás 

socha na Václavském náměstí. Dále jsme si prohlédli interiéry kostelu svatého Michala a 

kostelu Panny Marie, zastavili jsme u kašny Wasserpilz Brunnen, v níž jsou umístěny malé, 

z kamene vytesané houby, po nichž padá voda. Postupně jsme došli až k Mariánskému 

náměstí, kde jsme mohli obdivovat neogotickou budovu Nové radnice. Rozkošně působila 

zejména zdobená zvonkohra pod hodinami. Před radnicí jsme zhlédli Mariánský sloup a Rybí 

kašnu. Poté jsme dostali hodinové volno, abychom si město mohli prohlédnout na vlastní 

pěst a nakoupit dárečky či něco dobrého na zub. Následovně jsme společně prošli kolem 

Bavorské státní opery ke Královské rezidenci. Uvnitř na nás čekaly rozsáhlé sbírky rodiny 

Wittelsbachů. Po krátké zastávce na městských trzích jsme zamířili k autobusu, který nás 

dopravil k Olympijskému parku. Jako správní fanoušci sportu jsme tento úžasný areál plný 

zeleně a fascinujících výhledů nemohli v našem programu opomenout. Vyfotografovali jsme 

si Olympijskou věž a stadion se zapadajícím sluncem v pozadí a vydali se k ubytování.  

 

Druhý den jsme se po lahodné snídani rozjeli do soutěsky Partnachklamm. Zdejší 

přírodní scenérie nás beze sporu všechny uchvátila. Partnachklammská rokle v sevření Alp 

má nepopsatelné kouzlo. V závěru výletu na nás čekal proslulý zámek Neuschwanstein. Když 

jsme se jeho krásou kochali z Mariánského mostu, cítili jsme se jako v pohádce. Co více si 

člověk může přát? 

https://www.tripadvisor.cz/Attraction_Review-g187309-d14467373-Reviews-Wasserpilz_Brunnen-Munich_Upper_Bavaria_Bavaria.html
http://www.germany.cz/mkportal/modules/wiki/index.php/Mari%C3%A1nsk%C3%BD_sloup_(Mnichov)
http://www.germany.cz/mkportal/modules/wiki/index.php/Ryb%C3%AD_ka%C5%A1na_(Mnichov)


 

  

Jménem všech účastníků zájezdu bych ráda poděkovala cestovní kanceláři Školní 

zájezdy s.r.o., paním profesorkám Kočové, Cupalové a Homolkové a samozřejmě gymnáziu za 

umožnění báječných zážitků v Bavorsku. 

Jitka Zástěrová, 3.C 


