Adventní Vídeň

Navzdory mrazivému počasí vyrazil plný autobus klenovických žáků poznávat krásy hlavního města
Rakouska a ti starší snad i trošku potrénovat své jazykové znalosti.
V 8 ráno jsme vyjeli luxusním novým autobusem cestovní kanceláře JV-Tour pod vedením skvělé
průvodkyně paní Polákové vstříc adventní Vídni. Po cestě přes Mikulov si žáci vyslechli poutavé
vyprávění o Rakousku od paní průvodkyně a cestu jim zpříjemnilo promítání filmu. V půl jedenácté už
nás čekala první zastávka a to známý a jedinečný Hundertwasserhaus. Zde jsme si prohlédli zvláštní
a neopakovatelný dům, který hraje barvami a nemá žádné okno stejně veliké a žáci provětrali
peněženky v jeho útrobách, kde se nachází malé obchodní centrum s kavárnou a suvenýry a nakoupili
první dárečky ze zahraničního výletu.
Další zastávku už jsme udělali v centru přímo na Maria-Theresia Platz, kde nás autobus vysadil a my
vyrazili na okružní cestu tímto nádherným vánočně vyzdobeným městem. Prvně naše kroky vedly do
Hofburgu, kde si žáci poslechli povídání o rakouské vládní rezidenci a ohřáli se před další procházkou
v Kaiserlicher Schatzkammer tedy císařské klenotnici. Děti jistě potvrdí, že obřadní roucha,
korunovační klenoty, meče a šperky byly skutečně úchvatné.
Po luxusní nákupní třídě Graben jsme se dostali do samého srdce Vídně, k majestátnímu
Stephansdomu, tedy chrámu sv. Štěpána. Zde dostali žáci krátký rozchod na oběd, který většina
z nich využila bohužel k návštěvě fastfoodových řetězců, i když bylo pár těch, kteří si užili procházku
kolem Štepána a snad i nakoukli dovnitř a ve stáncích už nasáli atmosféru vánočních trhů, které byli
vyvrcholením našeho putování.
Mezitím jsme ale stihli i prohlídku Naturwissenschaftiches Museum na Maria-Theresia Platz, tady
přírodovědeckého muzea na náměstí Marie Terezie, které děti, zvláště ty mladší, opravdu nadchlo.
Jistě by zde vydrželi mezi exotickými zvířaty mnohem déle, ale čekal nás zlatý hřeb naší procházky.
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Rathausplatz, je nádherně nazdobený hlavní vídeňský vánoční trh, který se nachází přímo před
přepychovou Novou radnicí. Děti zde ochutnaly pravý vídeňský Kinderpunsch, nakoupili ozdoby na
stromeček i tradiční rakouské pečivo a hlavně si užily tu pravou vánoční atmosféru opravdového
velkoměsta. Odvážnější otestovali i jazykové znalosti a odvážili se k objednávce v němčině, z čehož
jsme měli všichni radost a dobrý pocit.
Světla vánoční výzdoby nás pak vyprovodila na zpáteční cestu domů. A my budeme ještě dlouho
vzpomínat na podařený školní výlet. Poklidné Vánoce všem a krásný Nový rok.
Mgr. Eva Levinská

