
Reakce žáků na výlet do Prahy 
Ráno v 6:15 se všechny třídy devátých ročníků, obohacených o jejich třídní učitele a dva 
průvodce, vydali na 3 hodinovou cestu vlakem, směr Praha. Po příjezdu, žáci ještě téhož dne 
absolvovali návštěvu krypty, kde se za 2. světové války schovávali atentátníci na Heydricha. 
Dále taky Vyšehrad a blízký Slavín, obchodní centrum Palladium, Václavské náměstí a po 
ubytování i Národní divadlo, kde jsme zhlédli moderně zpracovanou činohru Kráska a zvíře. 
Ve hře jsme měli možnost vidět známé osobnosti jako třeba: Davida Prachaře a Annu 
Fialovou.  
Dalšího dne po vydatné snídani se třídy vydaly na průzkum areálu Pražského hradu, kde 
navštívili mimo jiné Zlatou uličku, katedrálu sv. Víta a obchůdek se suvenýry. Následně 
hladová skupina vnikla na loď zvanou Moravia a se společností výborného jídla plula po řece 
Vltavě. Po plavbě se všichni odebrali k Pražskému orloji, zde však žáci moc nadšeni nebyli, 
protože nenašli skleněnou kuličku. Od orloje došli zpět k hlavnímu nádraží a po krátkém 
čekání všichni nasedli na vlak a jeli zpátky do Brna. 

Soňa Suková, Kateřina Učňová 9.C 
 
Dopoledne jsme vystoupili z vlaku, kde sezení na svém místě v klidu byla nejméně oblíbená 
činnost. Praha nás srdečně přivítala svým čerstvým, čistým vzduchem. Prošli jsme Prahu 
s průvodcem v čele. Ten den jsme nachodili snad víc než doposud za celý život. Po několika 
jízdách metrem jsme se dostali na místo pobytu. Nevím jak ostatní, ale najít ten správný 
pokoj bylo daleko obtížnější, než samotná příprava na večerní divadlo. V divadle jsme viděli 
herce Radima z Vyprávěj. 
Druhý den jsme se opět vydali vstříc zajímavým místům hlavního města. Pořídili pár selfíček 
se samotnými strážci Pražského hradu a po velké tlačenici se dostali i do katedrály sv. Víta.  
Po dalších nekonečno ubíhajících kilometrech jsme se vydali na velmi útulnou loďku, kde 
jsme si užili luxus švédského stolu a propluli se hodinu a půl po řece Vltavě s bohatým 
výhledem na Prahu. Poté jsme si ještě při lehkém poprchávání ukázali Orloj a šli zpět na 
nádraží. Cesta vlakem byla také velmi záživná, jelikož se nás v kupé pro 6 lidí dostalo 15. 
Věřím, že učitelé už počítali vteřiny do jejich zaslouženého klidu příjezdu na hlavní nádraží 
v Brně. 

Andrea Zůbková 9. C 
 
Od začátku do konce byl program velice nabytý. Viděli jsme spoustu památek a navštívili 
Národní divadlo. Ubytováni jsme byli v Masarykových kolejích. Pokoje byly skromné, ale 
dostatečně zařízené. Na kolejích jsme měli pouze snídani a další jídlo si zakoupili v centru 
Prahy. To se nám velice líbilo. 
Další den jsme se projeli také na lodi pod Karlovým mostem, zde jsme měli raut. Všichni se 
asi shodneme na tom, že cesta ve vlakovém kupé byla pro všechny jedním z nejlepších 
zážitků. Za dvoudenní výlet v Praze jsme nachodili více, než za celý život. Věříme, že učitelé si 
to užili stejně dobře jako my. 

Pavla Trojanová, Natálie Vítková  9.B 
 


