
   Exkurze do Mnichova 

    Je úterý 18. října 2022 a již brzy ráno v 5:00 se vydáváme na dlouho 

očekávanou poznávací cestu do Mnichova. Už během jízdy nás zkušený průvodce 

Mgr. Vladimír Hokr upozorňuje na zajímavá místa, kterými projíždíme – 

například rodiště bývalého německého vůdce Adolfa Hitlera, městečko Braunau 

am Inn v Horním Rakousku. 

   Kolem 11. hodiny jsme dorazili na naší první plánovanou zastávku, 

k Mnichovskému olympijskému stadionu (Olympiastadion München), kde se 

odehrávalo například Mistrovství Evropy v atletice 2022. Tam jsme se mohli 

volně procházet a podívat se „z blízka“, jak ohromná je plocha stadionu, jak 

vypadá závodní dráha a kolik míst je na tribuně, která byla v danou chvíli 

prakticky jen pro nás. Pro lepší představivost – stadion má kapacitu 80.000 

diváků.  

   Poté jsme opět nasedli do autobusu a přejeli ke Staré pinakotéce (Alte 

Pinakothek), což je muzeum umění, ve kterém se nacházejí slavné obrazy od 

malířů jako Leonardo da Vinci, Botticelli, Tizian, Rubens, Rembrandt, Goya, 

Klimt, Manet, Gogh, Albrecht Dürer, Raffael, Albrecht Altdorfer nebo François 

Boucher. Každý student dostal 2 listy papíru, na kterých bylo několik slavných 

obrazů a naším úkolem bylo nalézt daný obraz v pinakotéce a následně napsat 

název díla s autorem. Měli jsme na to zhruba 3 hodiny, takže většina úkol zvládla, 

ačkoliv to vzhledem k velikosti muzea a počtu obrazů nebylo vůbec snadné. 

   Další místo, jež jsme navštívili, byla Královská rezidence Mnichov, která je 

největším vnitroměstským palácem v Německu. Zde jsme měli možnost spatřit 

například bavorské korunovační klenoty.  

   Nakonec jsme došli na Marienplatz – centrální náměstí Mnichova, kde jsme si 

počkali pár minut na 17. hodinu a užili jsme si podívanou v podobě orloje, který 

hraje na Nové radnici, jež je sídlem vrchního starosty a místní samosprávy. Odtud 

jsme se přesunuli na nedaleký tradiční trh Viktualienmarkt s gastronomickými 

specialitami a místními tradičními pokrmy. 

   Zpáteční cesta byla odpočinková a plná klidu, protože každý z nás si odvezl 

mnoho nových informací a zážitků, které nás dokonale a příjemně vyčerpaly. 

S jistotou můžeme říci, že Mnichov je město, které stojí za návštěvu, tak 

doufáme, že ta naše nebyla poslední.  

 

                                                                                      Karel Polák - sexta 


