Drážďany – nákupy, nebo kultura?
Možná, že si tuto otázku položil některý obyvatel Nespek nebo Městečka dříve, než se
přihlásil na zářijový zájezd Dámského klubu Nespeky. Rezolutně volit nemusel, času bylo dost a
stihnout se dalo obojí. Nápad ohlásit obě možnosti to však byl rozhodně dobrý – konec konců –
někdo má rád holky, jiný zase vdolky, a tak zájezdy takovéhoto zaměření mohou vyhovovat různým
skupinám lidí.
A tak se jelo opět prakticky plným autobusem, který přijížděl do města, kde plakáty
připomínaly blížící se německé volby. Autobus zaparkoval po té, co řidič vysvětlil cestu k
nejbližším obchodním střediskům a velká skupina se rozdělila na dvě části. Obě byly vyzbrojeny
vzorně připravenými informacemi od Vilmy Svobodové.
První část osazenstva autobusu vzala útokem obchodní střediska a druhá zamířila do
Zwingru.
Zwinger je koplex barokních budov se zahradou, leží v místech, kdy se původně nacházelo
městské opevnění, tedy prostor mezi vnější a vnitřní městskou zdí. Tomuto prostoru se říkalo
zwinger, a tak pojmenování prostoru přešlo do názvu komplexu barokních budov.
V roce 1945 byl areál při bombardování Drážďan těžce poničen. Po válce byl postupně
zrekonstruován, a tak zde našla útočiště sbírka porcelánu a Matematicko-fyzikální salon. V budově
Semperovy galerie se nachází Obrazárna starých mistrů. Ta byla prvním cílem většiny účastníků
zájezdu. Je tu skutečně co obdivovat, i když se mnozí těší hlavně na Raffaelovu Sixtinskou madonu.
Po ukončení prohlídky galerie zamířili někteří zájemci do dalších expozic, jiní do města, kde
se nachází řada kaváren, restaurací a další významná drážďanská památka – Frauenkirche. Stavba
vstala z popela teprve v roce 2005, kdy byla znovu složena podle starých obrazů a fotografií a z
dokumentace opravy kostela realizované ve dvacátých letech 20. století. Byl vypracován počítačový
3D model stavby v měřítku 1:20. Podle něj dostal chrám svou podobu a Drážďany významnou
dominantu. Někoho snad může odradit poněkud vysoké vstupné, které je však pochopitelné
vzhledem k výši nákladů, jež bylo nutno do stavby investovat.
Ale blíží se již doba odjezdu, a tak lidé spěchají znovu k parkovišti. Po cestě mnohé zaujala
přehlídka starých automobilů na nábřeží, ale nákupčíci už s plnými taškami čekali na místě srazu.
Po zhruba dvouhodinové jízdě už jsme v teple domova mohli všichni líčit čerstvé zážitky z dnešní
cesty. A tak, Vilmo, děkujeme.
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