
Poznávací zájezd do Německa, Švýcarska a Lichtenštejnska 

V sobotu večer 7. listopadu 2015 se před budovou našeho gymnázia shromáždili studenti, aby spolu se 

třemi pedagogy odjeli na jazykový kurz do Německa. Čekala nás noční cesta pohodlným autokarem. 

Usnuli jsme v Čechách a nový den jsme již vítali v Mnichově. 

Tím se započalo naše poznávání Německa. V Mnichově jsme strávili celý den. Ráno jsme si šli 

prohlédnout historické centrum,  kde jsme mohli vidět památník Ludvíka II. bavorského, který si, mimo 

jiné, nechal postavit i zámek Neuschwanstein. Ale o tom ještě bude řeč. V Mnichově jsme dále viděli 

Starou i Novou radnici. U Nové radnice jsme si v 11 hodin poslechli místní orloj. Představení trvalo 15 

minut a kromě krásných zvuků jsme si užívali i podívanou na mechanické loutky, představující různé 

události z dějin Mnichova a Bavorska. Navštívili jsme i několik kostelů, například nejstarší Mnichovský 

kostel sv. Petra či katedrálu Frauenkirche. Odpoledne jsme pak přejeli k muzeu BMW a olympijskému 

stadionu. Muzeum BMW si užívala zvláště pánská část výpravy, zatímco mnohé dámy daly přednost 

úchvatnému výhledu z olympijské věže. Čas se nachýlil a my jsme museli nasedat do našeho autokaru, 

kterým jsme dojeli na večeři do Kostnice (Konstanz). Ubytováni jsme byli v Jugendherberge Otto-

Moericke-Turm Konstanz, ubytovně pro mládež situované na okraji Kostnice, na místě s nádherným 

výhledem na Bodamské jezero. Mnozí si jistě pod slovem ubytovna představí obyčejný domek, od 

kterého nemohou mnoho očekávat. Jugendherberge Otto-Moericke-Turm ale předčí všechny 

představy, neboť jsme měli veškerý komfort. 

V pondělí dopoledne se první polovina účastníků seznámila s lektorem Karlem, který s námi zábavnou 

formou procvičoval německý jazyk. Druhá polovina studentů se vypravila poznávat Kostnici. Kostnice 

je město, které žije Mistrem Janem Husem. Této osobnosti dokonce místní věnovali celý letošní rok. 

My jsme v Kostnici navštívili dům, ve kterém Jan Hus přebýval. V současnosti je v něm muzeum 

mapující Husův život. Zajímavostí je, že prohlídku je možné absolvovat jak v německém, tak  v českém 

jazyce. Dále jsme měli možnost zhlédnout budovu Koncilu, místo upálení Mistra Jana Husa a historické 

centrum Kostnice. 

Úterní dopoledne se opět neslo v duchu jazykové výuky. Odpoledne jsme vyjeli do Kostnice, tentokrát 

jsme navštívili podmořský svět - Sea-life. 

Ve středu jsme opustili Německo a vydali jsme na výlet do Švýcarska. Nejprve jsme viděli mohutné 

Rýnské vodopády. Odtud jsme se vypravili do Curychu, kde jsme si připomněli Ulricha Zwingliho, viděli 

jsme první ženský benediktinský klášter Fraumünster a byli jsme okouzleni krásným prostředím, 

hudebníky v ulicích a na kostele sv. Petra také největšími hodinami v Evropě. Pak jsme se přesunuli do 

malebného Luzernu s nejstarším krytým dřevěným mostem na světě, krásnou řekou Reuss a 

obdivuhodnými fasádami. Večer jsme se, už naposledy, vrátili do Jugendherberge. 

Ve čtvrtek jsme navštívili Lichtenštejnsko a jeho pětitisícové hlavní město Vaduz. Podívali jsme se taky 

na sídlo rodu Lichtenštejnů – zámek Vaduz. Po těchto návštěvách byl před námi poslední cíl: pohádkový 

zámek Neuschwanstein. Dopoledne bylo mlhavé, takže jsme skoro nedoufali, že jej uvidíme v plné 

kráse. Jakmile jsme se ale blížili k  Neuschwansteinu,  mlhu protrhlo slunce a my se mohli kochat 

pohádkovou bavorskou krajinou, jejíž půvab lze jen těžko slovy popsat. Po prohlídce Neuschwansteinu, 

z jehož nádherného interiéru nás až málem bolely oči, jsme se vypravili na cestu domů. Při cestě jsme 

se ještě zastavili v Řezně (Regensburg), kde jsme se prošli po slavném kamenném mostě, který 

posloužil jako vzor i pro Karlův most. Z Řezna jsme již zamířili do České republiky. Celým zájezdem nás 

provázel skvělý průvodce Adam, který nám o navštěvovaných místech poutavě vyprávěl. 

Myslím si, že zájezd byl pěkný a vydařil se, že jsme se dostali na zajímavá místa a zase o něco lépe 

poznali německou kulturu. 

František Hluchník, V. 


