Předvánoční zájezd do městečka Retz
Stejně tak jako v loňském roce, i letos směřoval zahraniční zájezd k našim jižním
sousedům do Rakouska. Cílem se stalo vinařské městečko Retz v Dolním Rakousku, ležící
blízko hranice s Českou republikou. Termín zájezdu 8. 12. nebyl vybrán náhodně – v tento
den totiž v Retzu začínají vánoční trhy, situované nejen na historickém náměstí, ale letos
netradičně i v zážitkovém sklepě.
Na cestu jsme se vydali brzy ráno po 6. hodině v počtu 40 žáků a 4 vyučujících. Odjezd
proběhl bez komplikací a do Retzu jsme dorazili již okolo 9. hodiny, abychom si výlet pořádně
užili.
Naší první zastávkou se stal Retzer Windmühle – větrný mlýn, tyčící se hrdě nad městem
na hoře Kalvarienberg. Tento mlýn se pyšní tím, že je jediným provozuschopným mlýnem
v Rakousku. Prohlídka probíhala kvůli velkému počtu žáků na dvě poloviny se zkušenými
průvodci, kteří nám poskytli o této stavbě vyčerpávající informace. Navštívili jsme rovněž
vojenský hřbitov, nacházející se v těsné blízkosti mlýna.
Naše další kroky směřovaly do turistického centra na náměstí, kde jsme měli možnost
zhlédnout výstavu betlémů a jesliček, z nichž některé bylo možno i zakoupit.
Poté nás čekal hlavní bod našeho výletu – prohlídka zážitkového vinného sklepa . Město
Retz se pyšní 20 kilometrovým labyrintem podzemních chodeb, jimiž je propojen s Českou
republikou, konkrétně s jihomoravským městem Znojmo. Paní průvodkyně nám poutavě
vyprávěla o historii města a hlavně vína, jež je s Dolním Rakouskem neodmyslitelně spjato.
Pro žáky zde byl připravený opravdu poutavý program za použití nejrůznějších světelných
efektů, malého divadelního jeviště či hlasů vycházejících jakoby ze zdí sklepa. Místy jsme se
dostali až do hloubky 12 metrů a měli jsme možnost pozorovat přechod cihlového zdiva do
pískovcového. Exkurze tohoto pozoruhodného místa pro nás skončila v hotelu Althof, kde
každý žák obdržel zdarma skleničku vinné šťávy.
Po těchto dvou náročných prohlídkách jsme načerpali energii v zámecké restauraci, kde
jsme měli možnost pochutnat si na vynikajícím obědě, a také si trochu odpočinout.
Po obědě si pro naše žáky připravily pracovnice turistického centra soutěžní rallye, kde
žáci plnili na náměstí několik úkolů, spočívajících v hledání informací na dané otázky.
Vyplněné listy byly uloženy na infocentru a po jejich vyhodnocení obdrží skupinka nejlépe
pracujících žáků odměnu. Po splnění úkolů všichni navštívili stánky s nejrůznějšími
dobrotami, teplými nápoji, ale i hodnotnými produkty.
Obzvláště zajímavý byl trh ve sklepení, panovala zde velmi příjemná předvánoční
atmosféra. Okolo 16. hodiny jsme návštěvu trhů ukončili a zamířili jsme k poslednímu bodu
našeho zájezdu – do muzea jízdních kol. Zde nás přivítali starší, velmi příjemní manželé, jež
se o muzeum starají, a všem účastníkům nabídli bonbony. Žáci mohli obdivovat opravdu

velké množství exponátů z nejrůznějších zemí Evropy, dokonce i z naší země. Byla zde
k vidění nejen jízdní kola pro dospělé, ale i pro děti. Všechny však zaujal nejstarší z modelů –
bicykl z roku 1820 s původním vybavením.
Okolo 17. hodiny jsme byli všichni velmi unavení, ale přesto plní nových zážitků. Vyrazili
jsme zpět na cestu domů do Tršic, kde si své děti okolo 19.30 přebrali rodiče.
Výlet si všichni užili a už se těší na ten další, který bude opět za rok.
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