Vánoční Vídeň
V úterý 4. prosince 2018 se studenti třetího ročníku vyššího gymnázia zúčastnili celodenní exkurze
do hlavního města sousedního Rakouska – Vídně. Od budovy gymnázia jsme vyrazili v brzkých
ranních hodinách. Již během cesty nám pan průvodce připomněl historii celého Rakouska
i samotné Vídně a svoje povídání obohatil mnoha zajímavostmi.
Naší první zastávkou bylo Technické muzeum se stovkami exponátů z historie i současnosti vědy
a techniky. Díky širokému spektru vystavovaných modelů z různých technických oblastí si tam na
své mohl přijít opravdu každý. Poté jsme se přesunuli k baroknímu zámku Schönbrunn, letní
rezidenci habsburských císařů, před nímž se nacházely desítky stánků. Někteří z nás však v tuto
chvíli dali před adventními trhy přednost procházce krásnými schönbrunnskými zahradami,
případně sprintu ke Gloriettě.
Dalším místem, jež jsme během naší exkurze navštívili, byl světově proslulý Hundertwasserhaus.
Architektonická památka v secesním stylu, jejíž autor rakouský umělec Friedensreich
Hundertwasser má české kořeny, je díky střešní zahradě, kombinaci mnoha pestrých barev, absenci
rovných linií a neuvěřitelné hravosti zkrátka nepřehlédnutelná. Odsud jsme se autobusem
přesunuli na další adventní trhy, tentokrát před vídeňskou radnici. Mnoho druhů krásně zdobených
vánočních ozdob, vůně punče a cukroví navodily tu správnou vánoční atmosféru. Tímto však naše
cesta za poznáváním rakouské metropole rozhodně nekončila.
V programu totiž nechybělo ani putování za historickými památkami staré Vídně. Během cesty jsme
se mimo jiné na chvíli zastavili před palácovým komplexem Hofburg, který se nachází přímo
v centru metropole. Také jsme navštívili minoritský kostel, v jehož prostorách je mozaika podle
obrazu Poslední večeře. Zaujaly nás i vídeňské ulice nasvícené velmi nápaditou vánoční výzdobou,
která ještě více vynikla s přicházejícím večerem. Exkurzi jsme zakončili zastávkou před jedním ze
symbolů Vídně – katedrálou svatého Štěpána.
Čas strávený v kouzelné vánoční Vídni jsme si i přes občasnou nepřízeň počasí všichni užili. Domů
jsme se sice vraceli unavení, zato se spoustou krásných suvenýrů a zážitků.
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