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Středa

Ve středu v brzkých ranních hodinách vyráží naše třída 4.E
na třídenní exkurzi do Prahy. Po úmorně dlouhé cestě
vystupujeme z vlaku, sedáme na metro a jedeme do
zamluveného hostelu Advantage na Praze 2. Jsem na pokoji
s dalšími 6 spolužáky, a přesto, že pokoj není příliš velký,
rozložení postelí na kraji pokoje s velkým stolem uprostřed a 
koupelnou hned naproti vchodovým dveřím do pokoje
dodávají pocit velkého a vzdušného prostoru.

Po desetiminutovém zabydlení nás čeká první z mnoha akci
na našem výletě. Navštěvujeme Národní technické
muzeum. První vcházíme do nejznámějšího a 
největšího sálu, kde se nachází historické
automobily, letadla a dvě parní
lokomotivy. Ve zbylých částech
technického muzea se nachází pár dalších
menších výstav, například hutnictví nebo
hodinářství. Ale nejvíc mě, a myslím, že i
mé spolužáky, zaujal první obrovský sál.

Dále nás paní profesorka Vojtková provází
Letnou, odkud jsou bombastické výhledy
na celou Prahu. Po cestě se nás paní
profesorka samozřejmě neustále ptá na
architektonické styly jednotlivých budov a s radostí nás o nich poučuje. Je to skvělé praktické 

opakování k maturitě. Docházíme 
k Pražskému hradu, kde nás při vstupu 
do areálu zkontrolují příslušní policisté. 
Nejprve jdeme do mohutné a krásné 
Katedrály svatého Víta, je tak mohutná, 
že člověk musí neustále přemýšlet, jak 
je vůbec možné, že ji před několika 
staletími dokázali postavit bez 
moderních technologií. Překvapuje mě 
také, že se přímo v areálu Pražského 
hradu nachází vánoční stromeček i malé
adventní trhy. Procházka Prahou 
pokračuje do Katedrály svatého 
Mikuláše, kde se mě opět zmocňuje 
stejný pocit jako u předchozí katedrály.
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Po 10 km s paní profesorkou dostáváme
2hodinový rozchod po Praze. První naše kroky
samozřejmě vedou do nejbližšího McDonaldu
doplnit ztracenou energii. Naplněný žaludek nás
opět nabíjí objevovací touhou a vyrážíme směr
vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Trhy
jsou, jak jsem předpokládal, úžasné, krásný velký
vánoční stromeček, honosná výzdoba, stánky,
kam jen oko dohlédne, se vším možným a skvělý
svařák za skvělou cenu. Naše další kroky
pokračovaly přes Václavské náměstí, kde se
nachází další velká část vánočních trhů, ale je zde
pouze malý stromeček a je na první pohled
jasné, že hlavní program se nachází na
„Staromáku“.

Večer po příchodu do Hostelu oblékáme košile a
vyrážíme do Divadla na Vinohradech, kde nás
čekají dvě jednoaktovky od Václava Havla. Motýl
na anténě a Audience. Základem obou her je
absurdní humor a kritika komunismu.
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Čtvrtek

Ve čtvrtek ráno máme příkaz se rychle nasnídat, abychom stihli spoj do Mladé Boleslavi, protože
nás čeká exkurze v automobilce Škoda.

Čekání na začátek exkurze si zkracujeme prohlídkou showroomu blízkého dealerství Škoda. V půl
11 vcházíme do muzea Škody, kde je nám představena celá historie značky s mnoha 
zrenovovanými historickými auty. Počínaje prvními auty Laurin a Klement, přes „stodvacítku“ až 
po moderní designové studie, ze kterých vychází všechny jejich nové modely. Exkurze následně 
pokračuje do lakovny a svařovny v mladoboleslavském závodě Škoda. Do jiných hal jsme 
nemohli, kvůli výrobě nových modelů Škoda, které budou představeny v roce 2021.

Po návratu do Prahy dostáváme rozchod na Černém mostě, a tak vyrážím na prohlídku noční 
„náplavky“, Tančícího domu a tří pražských ostrovů, které překvapivě nabízejí klidné, tiché 
přírodní parky přímo v centru Prahy.

Večer samozřejmě nemohlo opět chybět divadlo. Tentokrát na Nové scéně Národního divadla a 
jdeme na premiéru činohry Jsme v pohodě. Sál nás okamžitě ohromuje svojí velikostí a 
pohodlností sedaček. Po skončení představení máme v sobě ještě zmatenější a divnější pocity, 
než předchozí den v podání dvou her
s absourdním humorem. A to je co říct!
Já se samozřejmě směju i přes divné
pocity a jsem jednoduše v pohodě.

Následuje další procházka s paní
Vojtkovou, tentokrát noční Prahou,
kopírujeme téměř trasu z minulého dne.
Rozdíl je v tom, že tentokrát si o tom
všem nepovídáme pouze mezi sebou,
ale také s paní profesorkou.

Pátek

Ani poslední den si nemůžeme přispat 
a opět v 8:35 vyrážíme směr prohlídka 
staré scény Národního divadla. Nic 
většího ani zdobenějšího než starou 
scénu Národního divadla jsem nikdy 
neviděl na vlastní oči. Je to téměř 
neuvěřitelný monumentální pohled. 
Paní průvodkyně je velmi milá, sděluje 
nám zajímavý výklad a zodpovídá na 
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všechny dotazy i technického ražení. Prohlídku zakončujeme na střeše Národního divadla 
s tradiční fotkou celé třídy.

Opět přichází procházka městem kolem pohyblivé sochy Franze Kafky až do židovské čtvrti, kde 
nás čeká prohlídka synagogy. Při prohlídce máme jako muži povinnost mít na hlavě jarmulku, 
důvod se dozvídáme při výkladu. Prohlídka je zajimavá a dozvídáme se informace o historii Židů 
v Praze i ve světě. Následně máme rozchod na oběd a v pět hodin odjíždíme směr Karviná.
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