29. Předvánoční Hallstatt a Salzburg
Exkurze třídy septima nás 19. prosince 2014 zavedla do malého městečka
Hallstatt ležícího na břehu stejnojmenného jezera. Počasí nám přálo. Mohli jsme
si vychutnat pohledy na zasněžené vrcholky Dachsteinského masívu a užít si
romantické městečko téměř bez všech turistů.

Na odpoledne byla naplánována prohlídka hlavního města Solnohradska. Cestou
jsme zažili malé dobrodružství s našim autobusem. Pak ale nastal ráj hlavně pro
naši ženskou polovinu třídy. Navštívili jsme v Salzburgu největší nákupní
centrum Europark. Naše mužská část trávila dvouhodinový rozchod po svém.
Večer jsme se však procházeli po krásně nazdobených uličkách v centru města.
Byl zde nespoček stánků s typickým vánočním zbožím, cukrovinkami a punčem,
který voněl na každém kroku. Salzburg byl opravdu skvělý.

28. Předvánoční Drážďany s návštěvou automobilky Volkswagen
Jako již tradičně i letos se uskutečnil předvánoční výlet do malebného města Drážďany. Pro
většinu z nás to byla první návštěva Drážďan, a tak jsme všichni plni očekávání vyrazili
autobusem za novým poznáním. Po čtyřhodinové jízdě jsme dorazili do vánočně nazdobeného
města, ležícího na Labi. Měli jsme rezervovanou prohlídku (samozřejmě v německém jazyce) ve
výrobní hale Volkswagenu (konkrétně výrobní linka Phaetonu, ale viděli jsme i jiné modely této
značky). Byla nám představena historie i současnost firmy, ukázán a popsán proces výroby aut.
Největším překvapením však byla výroba Bentley (vyrábí se také v této hale). Průběžně jsme
mohli pokládat zvídavé otázky, kterých nebylo málo, a tím se obohatit o další zajímavé informace.

Po velmi poutavé exkurzi jsme se vydali do historického centra, kde jsme viděli několik
zajímavých budov, ke kterým nám naši profesoři řekli několik informací. Po rozchodu zamířilo
několik z nás na vánoční trhy, kde jsme si mohli koupit nějakou specialitu či drobný upomínkový
předmět. Ty, jimž byla opravdu zima, jsme již nespatřili, protože si to namířili do nejbližšího
nákupního centra. Po náročném dopoledni všem vytrávilo, a tak jsme si koupili něco na zub. Když
jsme si nasytili žaludky (pizzou, fast foodem, …), pustili jsme se do nakupování vánočních dárků.
Čas odjezdu byl v 18 hodin, tudíž již byla tma a mohli jsme si znovu vychutnat tu krásu
osvětlených, majestátných budov, které zde stojí již několik staletí. Na zpáteční cestě jsme si
všichni, plní dojmů, přehrávali, co jsme zažili. Předvánoční výlet se vydařil, poznali jsme část
významného města cizí země a procvičili jsme si také němčinu.
Adéla Kubátová, Tereza Mísařová, Veronika Majerová, 11. 12. 2014

27. Krajem Sudet
Naše dvoudenní exkurze byla věnována překrásné přírodě a památkám v kraji Broumovského výběžku.
Název našemu projektu daly dějinné události. Již před mnoha stoletími byl tento kraj kolonizován
německým obyvatelstvem. Díky rozkvětu města Broumov zde vznikly i nádherné pamětihodnosti, které
jsme během naší exkurze navštívili. Náplní projektu byly i dějinné události 30. let minulého století, které
tento kraj i po válce velmi ovlivnily a změnily. Na české i polské straně jsme navštívili dvě známá skalní
města s překrásnými chodníčky, skalními výběžky rozmanitých tvarů.
Celkem se našeho projektu účastnilo 19 studentů. Organizačně se podíleli Mgr. Tomáš Scholz a Mgr.
Eva Podolková. Zúčastnila se i naše jazyková asistentka paní Franziska Hauck. Ubytování bylo zajištěno
v ATC Rozkoš a o dopravu se postarala společnost ARRIVA s.r.o.
První den jsme si prohlédli za doprovodu průvodce pevnosti Dobrošov u Náchoda. Pak následoval
přejezd do Broumova a prohlídka benediktýnského kláštera, dominantu města, a unikátního
celodřevěného hřbitovního kostela, raritu střední a východní Evropy. Mezitím měli studenti i osobní
volno. Po prohlídkách těchto pamětihodností jsme uskutečnili výšlap v Broumovských stěnách. Protože
však bylo po dešti, zvolili jsme schůdnější trasu vedoucí k našemu cíli – Supímu hnízdu. Kovářovu
rokli, kde se má skrývat ještě neobjevený poklad, jsme si museli nechat na někdy příště. I přes snášející
se mraky jsme ze Supího hnízda měli výhled na nejbližší horstvo. Cestou jsme si prohlédli i barokní
kapli Hvězdu stavitele Diezenhofera.
Druhý den jsme vyjeli do Polska, do lázeňského městečka Kudowa Zdroj, kde jsme navštívili i místní
trhy. Hlavním cílem této cesty ale byl výšlap na stolovou horu jménem Hejšovina s návštěvou jejího
skalního města s překrásnými vyhlídkami na Krkonoše, Orlické hory, Broumovské stěny a polské
hřbety. Počasí nám přálo, takže to stálo za tu námahu. Podle unavených ale šťastných tváří jsme
usoudili, že se projekt líbil.
Mgr. Tomáš Scholz

26. D D F
(Der deutsche Filmmarathon)
Tento dvoudenní projekt organizačně zajistili Mgr. Michal Jakeš a Mgr. Roman Kubát. Heslem projektu
bylo: „Ani kačku za skvělé německé kino.“ Na projekt se přihlásilo 25 studentů. Byly vybrány známé a
oceněné filmy různých žánrů jako např. Die Welle, Good Bye Lenin, Nebe nad Berlínem nebo Triumf
vůle a další. Všechny filmy byly promítány v originálním znění s titulky. Ke každému filmu proběhl
stručný nástin doby, ve které film vznikl.
Mgr. Tomáš Scholz

