Berlin, Berlin
V pondělí 30. 9. 2019 se skupinka němčinářů z maturitních tříd, za doprovodu paní
profesorky Šípové a Suchomelové, vydala do německé metropole, Berlína. Cestu nám
zkomplikovalo větrné počasí, takže do cílové stanice jsme dojeli s menším, pouze
pětihodinovým zpožděním. První den jsme se po náročném sezení ve vlaku s radostí
ubytovali v hostelu nedaleko berlínského hlavního nádraží, kde nás uchvátil střešní bar
a někomu stačil ke štěstí jen dětský koutek. Večer jsme se vydali do Bundestagu – sídla
německého parlamentu. Podívali jsme se do tzv. Plenárního sálu a do skleněné kopule
nacházející přímo nad ním, odkud jsme mohli vidět noční Berlín.
Druhý den jsme navštívili známý Alexanderplatz – centrum východního Berlína, televizní věž,
Muzejní ostrov, Braniborskou bránu či Olympijský stadion. Mezi destinacemi jsme se
přemisťovali U-Bahnou či S-Bahnou (dodneška v tom někteří z nás nevidí rozdíl) nebo
autobusy. Na každém významném místě zazněl referát, který si každý z nás připravil,
abychom svým spolužákům lehce přiblížili zajímavou historii města. Večer jsme měli volný
a každý z nás ho strávil po svém.
Ve středu, poslední den, jsme se vydali do muzea Checkpoint Charlie, které se zabývá
Berlínskou zdí – její výstavbou, konstrukcí, ale i jedinečnými příběhy s ní souvisejícími. Poté
už jsme se po obědě vydali zpět pro naše zavazadla a nasedli do vlaku směr Liberec.
Ty tři dny jsme si vcelku užili i přes držení deštníků a nošení pláštěnek. Poznali jsme zajímavá
místa a zajímavou historii města, kterou je Berlín poznamenán až dodnes. Každý si ji přebral
po svém a na každého působila jinak, stejně jako samotný Berlín, který patří opravdu
k pozoruhodným městům. Poznali jsme světlé i tmavé stránky této německé metropole. Ve
vlaku zpět už nám zase probíhaly hlavou povinnosti související se školou a nebyli jsme moc
happy, když jsme se ve čtvrtek museli vrátit do lavic.
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