Náš poslední výlet
Ve čtvrtek 24. března 2022 jsme vyrazili (třídy 8. A a 4. C) na výlet do hlavního města Rakouska –
Vídně. I když to byl jednodenní výlet, moc jsme si ho užili, viděli spoustu památek a přivezli si nové
fotky a nějaké sladkosti.
Ráno jsme se sešli, abychom se vypravili na naši cestu do Vídně a viděli všechny její krásy a historické
památky. Trvalo přibližně tři hodiny, než jsme dojeli do naší cílové destinace, což byl kopec
Kahlenberg na severu vídeňského předměstí s vyhlídkou na centrum. Po příjezdu nahoru jsme
ocenili (zejména holky) WC s nejmenší kabinkou, kterou jsme kdy viděli, ale bylo zdarma. Bylo krásné
počasí, nad městem se vznášel ranní mlžný opar.
Dále nás čekala proslulá stavba známá především svým originálním vzhledem – Hundertwasserhaus.
Budova vyniká svými pestrými barvami, nepravidelnými tvary zdí a oken i vlastní zahrádkou na
střeše. Mohli jsme také nahlédnout do Hudertwasser Village naproti přes ulici, která je inspirovaná
stylem vnitřních prostorů budovy.
Následovala prohlídka UNO City neboli budov Organizace spojených národů. Měli jsme místního
průvodce, který s námi mluvil anglicky. Poté jsme přejeli přímo do centra, kde jsme měli asi hodinu
a půl krásnou vycházku s naším panem průvodcem, kterého známe z předešlého výletu do Ostravy.
Zastavili jsme se u Karlskirche postaveného ve stylu baroka. Obhlédli jsme budovu Vídeňské státní
opery, přes známou nákupní třídu jsme prošli na Stephansplatz a viděli Stephansdom, nádherný
gotický chrám, často označovaný jako symbol Vídně. Odtud jsme došli k Hofburgu, baroknímu
palácovému komplexu, dnes sídlu prezidenta. Potom jsme nádvořím prošli na Maria – Theresien
Platz, kde stojí naproti sobě dvě identické budovy. V nich se nachází přírodovědné
a uměleckohistorické muzeum.
Zde jsme se dočkali dvouhodinového rozchodu, který jsme využili k návštěvě místních obchodů,
zahnání hladu a prožití posledních společných chvil. Přestože byl den náročný a cesta v autobuse
také, den strávený ve Vídni jsme si užili.
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