JEDEN DEŇ V ANTVERPÁCH
Počas našej výmeny v Belgicku
sme mali možnosť stráviť jeden deň
v prekrásnom prístavnom meste Antverpy.
Táto metropola známa najmä vynikajúcimi
čokoládami a brúsením diamantov je
pretkaná legendami skrz-naskrz a plná tak
ako nespočetným množstvom historických
pamiatok, tak aj skvelých obchodíkov
a úžasnej atmosféry.
Čo som si najviac užila za tento
deň, bola však rozhodne antverpská City
game, ktorej sme sa všetci zúčastnili
v tímoch. Bola neskutočne skvele zorganizovaná, keďže bola zameraná hlavne na históriu a legendy,
ktoré k mestu neodmysliteľne patria. Za pol dňa sme tak prešli takmer celé centrum mesta, pričom
sme splnili veľa zábavných úloh.
Celé sa to začínalo

na antverpskej železničnej stanici, ktorej historická časť patrí k tým
najkrajším na svete. Postupne sme sa presunuli cez nákupnú štvrť Meir, kde sme mali spočítať
množstvo obchodov, až ku Katedrále, kde sme si mali spraviť selfie so sochou Rubensa. Kolekcia
selfies bola tiež časť úloh, ktorá sa mi veľmi páčila. Zahŕňala totiž selfie napríklad s turistami,
chlapom, ktorý pije pravé belgické pivo, značkou metra, komiksovou stenou, policajtom, stánkom so
zmrzlinou, výletným vláčikom, alebo toľkým množstvom holubov, koľko sa nám podarilo nájsť. Keďže
však v Antverpách nie je na námestiach veľa holubov, odfotili sme sa len s jedným, ktorý šiel náhodou

okolo :D

Veľmi vtipná úloha bola aj urobiť hrané
predstavenie pred verejnosťou na jednom malom
námestí. Požiadali sme o pomoc pouličného umelca,
ktorý nám na zobcovej flaute zahral úvodnú pieseň
z Popolušky, na ktorú sme my tancovali. Máme to aj
natočené, no radšej sme to nikde nezverejňovali!
Počas tohto dňa sme navštívili veľa
zaujímavých miest, námestí a obchodíkov. Jedným
z nich bol aj obchodík, ktorý predával antverpské
koláčiky, známe ako Antverpské ručičky. A poviem
vám, síce jedno balenie stálo 14 eur, stálo to zato. Antverpské ručičky odporúčam každému z vás, a to
hlavne ak budú priamo z Antverp. ;)
Výlet po Antverpách nás taktiež zasvätil do viacerých legiend, ktoré o ňom kolujú. Počínajúc
veľkým obrom, ktorý pýtal mýto od pútnikov, až po hrdinu, ktorému odsekli ruku, čo nesie aj názov
tohto mesta. Doslovne Ant – werpen je odseknúť ruku. Dozvedeli sme sa to
od lokálnych ľudí, ktorých sme sa na tieto legendy mali pýtať, rovnako ako
aj recepty na skvelé belgické jedlá. Taktiež sme ako Team Awesome
vyzbierali v malých krčmičkách na radničnom námestí najviac druhov
podložiek pod pivo – až 16 druhov!
Vskutku, celý skvelý deň v Antverpách sme si dokonale užili, kúpili
sme si krásne veci, zažili veľa nových, zábavných a často aj mierne
trapasových situácií. Pri čakaní na vlak môj veľmi dobrý kamarát vymyslel
neskutočne vtipnú hru na bodyguardov, ktorej, musím sa priznať, som ešte
stále celkom neporozumela. Spočívalo to asi v tom, že sme sa mali hrať na
SBS, pričom 6 ľudí z nás vbehlo do metra hrajúc sa na tajných agentov. Stretli sme tam zopár
bezdomovcov, ktorí začali kričať, keď nás videli, a tak sme vybehli naspäť z metra von. Celý čas som
sa nevedela prestať smiať, vidiac ako to moji kamaráti berú vážne :D Nakoniec som sa kamaráta,
ktorý to vymyslel, spýtala, aký bol zmysel celej hry a on mi odvetil najšokujúcejšiu vec: „To nebola
hra! Tu ide o život!“
Doteraz mi táto mini hra a možno mini energizer utkvel v pamäti ako jedna z najvtipnejších
príhod, aké sa mi kedy udiali. Rovnako tak celý deň v Antverpách bol jeden veľký zážitok, keďže
všetko bolo v ten deň dokonalé. Za prvé: úžasné mesto s obrovským tlčúcim srdcom v jeho centre, za
druhé: úžasní ľudia, ktorí spravili výmenu v Belgicku nezabudnuteľnú a za tretie: perfektná
organizácia a aktivity, ktoré dokážu spraviť bežný

deň výnimočným!
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