Expedice Eurorebus
Den první
V pondělí 19. září v7:45 jsme se sešli na nádraží ve Frýdku. S dvěma přestupy jsme vyrazili vlakem do
Brna, snědli jsme obídek a po chvilce čekání jsme nasedli do expedičního autobusu a už jsme frčeli
směrem Bratislava. Od prohlídky hlavního města Slovenské republiky nás neodradilo ani větrné počasí.
Prošli jsme se centrem města, prohlédli jsme si most Slovenského národního povstání, Národní divadlo,
sochu Hviezdoslava a další památky. Ocitli jsme se tak tu největší dominanty našeho východního
souseda - Bratislavského hradu. Dovnitř jsme se ale bohužel nedostali, poněvadž na hradě stále
probíhal summit nejvyšších představitelů EU. Ani hrubou silou bychom se dovnitř nedostali, jelikož
hradby chránili místní ostražití policisté. Po večeři jsme se vydali na procházku k vodní nádrži Zlaté
písky a poté jsme se odebrali k zaslouženému odpočinku.
Expedice Eurorebus, klučičí část

Den druhý
Druhý den expedice jsme započali vydatnou snídani a následně jsme se vydali na dlouhou cestu do
města Štýrský Hradec (Graz). Ten jsme si prošli za doprovodu velmi zajímavého komentáře. Viděli
jsme například Zemský dům, Hodinovou věž nebo hlavní náměstí. Po krátké pauze na oběd
následoval přesun do městečka Klagenfurt. Zde se nachází Minimundus plný zmenšenin světově
známých staveb, například ,,malá'' Velká čínská zeď, Staroměstská radnice, Eiffelova věž nebo Socha
Svobody (tímto zdravíme pana profesora Svobodu). Tato prohlídka zakončila program druhého dne a
zbývalo jen se dopravit kousek vedle na ubytovnu.
Následovala velmi dobrá, pro chrup nenáročná večeře. Úplným zakončením dne byla noční procházka
k jezeru Wothersee.
Expediční tým - holky

Den třetí
Ráno budík zazvonil
nikoho však nevzbudil.
Avšak po chvíli vesele
jsme vyskočili z postele.
Snídani jsme zvládli hned
sbalit se a můžeme jet.
A pak přišel Kozák s plánem
ajdeme si za vodopádem.
Peričnik se nazýval

jak Niagara vypadal.
Ke karabině jsme dojeli
těžký výstup začali.
Po rovně se nejdřív šlo
a pak to vše začalo.
Skála se láme, kámen padá,
máme zpocená záda.
Hodiny jsme šlapali
a na sedlo se dostali.
Viděli jsme kamzíka
jak po skalách utíká.
Cesta domů byla věčná
její délka nekonečná.
Řeky kaňon zhlédnout ještě
zítra snad nebudou deště.
Unavení jsme se k večeři dostali
švédské stoly jsme si dopřáli.
A teďka už nevím rým
raději to ukončím.
A tak jsme šli spát! Dobrou noc.
Expedition Team

Den čtvrtý a očekávání dne pátého
Čtvrtek byl odpočinkový. Zdlouhavý přejezd z Bovce do Jesola v Itálii byl obohacen zastávkou u
Napoleonova mostu v Kobaridu ve Slovinsku. Do Jesola jsme se těšili, čekalo nás totiž koupání v moři
a slunění na pláži. Byl to bez pochyb ten nejlepší den ze všech, který byl zakončen procházkou
městem a lahodnou večeří. A teď hajdy na kutě. V pátek nás totiž čeká výlet do krásných Benátek,
kde uvidíme Náměstí Svatého Marka, Most nářků a mnoho dalších památek a zajímavosti. Na
zpáteční cestě lodí do Jesola ještě navštívíme ostrov Murano, který je proslulý výrobou skleněných
uměleckých předmětů.
A to je vše, přátelé. Naše expedice tímto končí. Ozveme se Vám ještě jednou, ale to bude už z
domova.
Zdraví dívčí část expedičního týmu.

