ADVENTNÍ ZÁJEZDY DO NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ
Mají na naší škole již svou tradici a jsou stále oblíbené.
Umožňují bližší poznání tradic, zvyků a života našich německých sousedů, vyzkoušet si
komunikaci v cizím jazyce a prožívat při tom tu pravou vánoční atmosféru.
Tentokrát jsme zavítali do saského BUDYŠÍNA ( BAUTZEN ), metropole Lužických Srbů( Lausitzer
Sorben).
BEI LAUSITZER SORBEN WAR´S TOLL !
Jednodenní adventní zájezd do BAUTZEN ( Budyšína) se uskutečnil dne 20.12.2018.
První zastávkou bylo KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ, kde jsme zavítali do MUZEA BETLÉMŮ. Studenty
zaujal především unikátní Jírův betlém s dřevěnými figurami v životní velikosti. Před muzeem
jsme obdivovali také pohyblivý Chaloupkův starobylý orloj s 22 vyřezávanými figurami
ukazujících se v okénkách v každou celou hodinu.
Pokračovali jsme do cílové destinace, romantického městečka Bautzen, jemuž dominují
středověká a renesanční architektura a pro Německo typické hrázděné domky , tzv .
„Fachwerkhäuser“. Po krátké pauze na občerstvení v Kornmarkt-Center jsme se vydali na
komentovanou prohlídku historického centra. Prohlédli jsme si nejzajímavější místa a stavby:
- chrám sv. Petra ( Dom ST. Petri )
- mnišský klášter (Mönchbastei )
- ruiny Mikulášského kostela , včetně starobylého hřbitova ( Nikolaikirche, Nikolaifriedhof )
- historický komplex soudního dvora ( Hofrichterhaus ) a stará kasárna ( Alte Kaserne )
- hrad Ortenburg a historickou radnici ( Bautzner Rathaus )
- významné věže dominující městu ( Alte und Neue Wasserkunst, Reichenturm, Matthiasturm )
Šikmá věž Reichenturm je považována za kuriozitu města, stejně jako dvoupatrová radnice
založená českým králem Přemyslem Otakarem I.
Vystoupali jsme na starou vodárenskou věž ( Alte Wasserkunst ), odkud jsme si vychutnali
skvělý pohled na město a okolí.
Závěrečnou fází programu byla návštěva adventních trhů ( Christkindlmarkt ) s pohádkovou
výzdobou. Pro zajímavost je třeba zmínit, že tradici těchto něměckočeských trhů zde založil
český král Václav IV. již v r. 1384.
Gurmáni neodolali gastronomické specialitě „Bratwurst mit Bauztner Senf“ ( opečená klobása
s budyšínskou hořčicí). Zavítali jsme i do netradičního obchůdku, abychom zde ochutnali
neobvyklé druhy zde tradičně vyráběné hořčice: např. s příchutí pomerančovou, česnekovou,
mangovou, pivní atd. Někteří zakoupili ať už tradiční nebo netradiční druhy hořčice jako
vánoční dárek.

