Vídeň 2018
Ve čtvrtek 18. a v pátek 19. října 2018 jsme měli možnost zúčastnit se skvělého výletu
do Vídně. Celou akci pro nás zorganizovala paní profesorka Kočová. Ráno jsme se všichni ve
tři čtvrtě na šest s dobrou náladou a úsměvem na rtech shromáždili u objednaného autobusu
a vyrazili vstříc novým zážitkům. Za obzorem se akorát klubalo slunce, někteří z nás strávili
cestu rozprávěním o všem možném, jiní doháněli nedostatek spánku. Jakmile se za okny
objevil výhled na důležitá místa, paní průvodkyně nám poskytla výklad plný zajímavostí.
Cesta s jednou zastávkou tak všem uběhla jako voda a už jsme byli na místě.
Nejprve jsme s autobusem provedli okružní jízdu městem. Poté jsme vystoupili a pod
vedením paní průvodkyně jsme postupně prošli kolem nejrůznějších ohromujících památek,
jaké Vídeň nabízí. Zhlédli jsme třeba secesní hodiny Kotva, dům, kde poprvé vystupoval
Mozart, Židovské náměstí (Judenplatz) s budovou bývalé České dvorské kanceláře, hotel
Sacher, náměstí Michaelerplatz s Hofburgem a s ukázkou odkrytých vykopávek původního
římského osídlení, kostel svatého Petra a samozřejmě nádhernou katedrálu svatého
Štěpána. Také jsme si zde v centru mohli nakoupit pravé vídeňské oplatky Manner a
Mozartovy koule. Z centra města jsme pomalu vykročili k Mariánskému náměstí
(Marienplatz), kde na nás měl čekat autobus. Doprava nám ovšem překřížila plány, na silnici
se stala nehoda a autobus uvízl v nepředvídané koloně. Naštěstí nám ale byl ihned vymyšlen
náhradní program, a tak jsme místo budovy Úřadovny OSN prozkoumali Uměleckohistorické
muzeum s unikátními sbírkami habsburského rodu.
S přicházejícím večerem jsme v pohodlí autobusu, který se k nám nakonec přeci jen
probojoval, zamířili k útulnému hostelu Westend City.
Zde jsme přes noc načerpali síly na další den, ráno čiperně vstali, vychutnali si luxusní
snídani a rozloučili se. Seskupili jsme se v autobuse a vyjeli v ústrety pohádkovému
Schönbrunnu. Barokní zámek Schönbrunn nás okouzlil svým bohatým zdobením a
nádhernou atmosférou. Absolvovali jsme prohlídku některých interiérů a dostali jsme volný
čas, abychom si mohli projít dech beroucí zahrady.
Před jedenáctou hodinou jsme už opustili toto velkolepé místo, jež se pojí s takovými
osobnostmi jako Marie Terezie, František Josef I. či císařovna Sissi, a přesunuli se do galerie
Albertina. Tady na náš čekala velmi poutavá výstava věnovaná dílům Clauda Moneta,
významného impresionistického umělce. Na závěr našeho báječného výletu jsme se nechali
zlákat otevřenou náručí všemi oblíbeného Primarku. Úderem páté hodiny jsme vyjeli zpátky
k Praze a školním povinnostem.
Jménem všech zúčastněných žáků bychom chtěly mockrát poděkovat paní profesorce
Kočové a paní profesorce Steklé, které si nás vzaly pod ochranná křídla, panu řidiči, paní
průvodkyni a gymnáziu, že nám umožnilo poznat kousek z krásného Rakouska.
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