
Zájezd do Anglie 
Sepsal Lukáš Dubnický,2.C 

14.5. sobota 
Odjezd od gymnázia proběhl přibližně ve 13:30. Seznámili jsme se s naší průvodkyní 

Šárkou. Po cca 4 hodinách cesty jsme dosáhli hraničního přechodu Rozvadov a pokračovali 
jsme dál přes Německo. Padla noc. 

15.5. neděle 
Proběhl noční přejezd přes Belgii do Francie. V Calais jsme se cca v 6:30 nalodili na 

trajekt do Doveru a opustili jsme náš autobus. Jak jsme se vzdalovali od Calais, mohli jsme 
stále lépe obdivovat známé doverské útesy. V 8 hodin jsme se přesunuli z palub trajektu zpět 

do autobusu a provedli synchronizaci s časovým pásem. Bylo teprve 7 hodin ráno. 
Pokračovali jsme v cestě do Torquay. Z anglické krajiny jsme viděli pouze to, co dovolila 
zeleň kolem dálnice. Do Torquay jsme dorazili cca v 12:45. První atrakcí, kterou jsme 
navštívili, bylo Babbacombe Model Village. Věrně zpracovaný modelový svět se vším, na co 
si jen vzpomenete. Součástí prohlídky byla i krátká předváděcí návštěva 4D kina. V 14:30 
jsme provedli přesun našich mnohdy unavených těl do centra Torquay a v 15:00 jsme dostali 
rozchod. Měli jsme možnost projít si centrum, prohlédnout si přístav a moře a provést první 
nákupy. Po shromáždění jsme se přesunuli na Coach Park, což bylo pouze rozlišovací 
označení pro parkoviště autobusu, kde si nás kolem 6. hodiny večerní přebraly rodiny a 
odvezly si nás. Odsud se naše osudy značně lišily, ale předpokládám, že každý dostal večeři, 
vykoupal se a ulehl ke spánku, který mu třeba nebyl v autobuse dopřán. 

Doverské útesy 



Několik postřehů k bydlení zde: 

Bydlení nás ohromilo hned na první pohled. Snídaně byly jak jinak než sladké. Většinou 
toast s marmeládou, cornflaky s mlékem a samozřejmě stoprocentní džus. Paní byla vždy 
velice vstřícná, popřála nám pěkné ráno a okamžitě nabídla čaj nebo kávu. Balíčky k obědu 
obsahovaly dvě housky, sáček brambůrků, sladkou tyčinku a ovoce. Dostávali jsme vynikající 
jídlo, hlavně večeře. Ochutnali jsme i některá typická anglická jídla, např. cottage pie. 
Poslední večer nám zpříjemnila návštěva babičky, se kterou jsme povečeřeli. Celkový dojem 
z rodiny máme velice dobrý, rádi bychom se tam znovu vrátili. 

 

Typická anglická rodina, která ovšem sestávala pouze z paní domácí a její sestry, kterou 
spatřil omylem pouze jeden z naší tříčlenné družiny. Paní domu nebyla příliš komunikativní, 
avšak my jsme se snažili, seč jsme mohli, abychom udrželi kontakt. Snídaně sestávala z toastů 
s marmeládou a cereálií, obědy jsme dostávali na cestu a večeře čítala tu těstoviny, tu lečo. 
Náš dům se nacházel v poklidné čtvrti asi 10 minut od autobusové zastávky. Někteří naši 
spolužáci si nemohli vynachválit až luxusní ubytování, ale pro nás – skromné hochy – to 
stačilo ažaž. 

 

Naše hostitelské rodiny byly velmi přátelské. Vše fungovalo podobně jako u nás, jen 
strava se trošku lišila. Snídaně byly studené (cereálie s mlékem), na celý dne jsme dostali 
menší svačinu složenou z toastů, brambůrků, ovoce a malého pití, ale při večeři jsme si to 
vynahradili. V Torquay jsme se v domě přezouvali, dům byl malý, méně uklizený, ale pěkný. 
V Londýně jsme bydleli u starší paní. Měla velmi pěkný, uklizený dům s pěknou zahradou. 
Překvapením bylo pro mě otevírání oken ven. 

 

Po náročné cestě jsme se přesunuli na parkoviště, kde jsme čekali na naše budoucí 
rodiny. Všichni vyhlíželi ty nejhezčí obličeje a  modlili se, aby si vybrali právě je. I my jsme 
v naději očekávali nějakou příjemnou paní se psem a krásným domem. Naše naděje se 
rozplynula ve chvíli, když zavolali naše jména a byl nám přiřazen viditelně nesympatický 
starší muž jménem Steven. 

Doma nám nachystal skvělou večeři – hranolky, pizzu, salát. Během ní jsme si s ním 
povídali o jeho zálibách a rodině. Po jídle jsme se šli podívat na náš pokoj. Byl velmi útulný, 
ale jedna vada byla, že neměl kliku, takže jsme si dveře zavírali batohy.  

O dva dny později přijela domů i jeho žena. Ta nám hned zvedla náladu. Byla velmi milá, 
přátelská a komunikativní. Taky měli doma psa jménem Halfi, který nás každé ráno šťastně 
vítal. Z celého dne jsme se nejvíce těšili na večeře, které byly vždy vydatné. 

Naše rodina se nám líbila a rády na ni vzpomínáme. 
 



16.5. pondělí 
Také se dá předpokládat, že každý dostal snídani a balíček s jídlem na celý den. Jisté však 

je, že nás rodiny ráno odvezly na Coach Park, kde jsme si sdělili první zážitky a odjeli jsme 
do Paingtonu. Paington je společně s Brixhamem a Torquay městem, které tvoří Torbay, 
trojměstí v jednom zálivu. V Paingtonu nás v místní LAL škole čekaly první 4 lekce 
angličtiny s rodilým mluvčím. Každé ze tří skupin byl učitelem Angličan, který neuměl česky, 
což sice svazovalo, ale určitě motivovalo všechny, aby v zájmu domluvy používali angličtinu. 
Po škole jsme se vydali na výlet do Plymouthu. Poprvé se s námi vydal James. James byl 

naším průvodcem po celý náš pobyt v Torbay a samozřejmě se nejednalo o Čecha, ale o 
dalšího rodilého Angličana. Naštěstí jeho angličtina byla více než srozumitelná. Do 
Plymouthu jsme dorazili v 13:30 a kolem přístaviště jsme došli až k National Aquarium 
Museum, ve kterém jsme téměř v úžasu strávili asi hodinu. Poté jsme se přesunuli kolem 
citadely a majáku na místní promenádní plochu a kolem Drakeovy sochy jsme pokračovali 
dále do centra, kde jsem dostali asi hodinu na zběžné prolétnutí místního centra, které 
sestávalo hlavně z obchodů v moderních betonových budovách. Kolem 6. hodiny večerní nás 
autobus postupně všechny vysadil na smluvených zastávkách, odkud jsme došli domů ke 
svým anglickým rodinám. 

Postřeh ke škole: 

Škola byla nádherná a měla i malou zahradu. Profesoři byli přátelští a hodiny se nesly 
v duchu „kamarádství“. I když byla úroveň angličtiny u každého z žáků jiná, náš pan profesor 

Maják v Plymouthu 



vždy našel cestu, jak nám všem studium ulehčit. Ačkoliv je systém výuky na anglických 
školách jiný, neznamená to, že je automaticky horší. Mně se tento způsob naopak líbil. 

 

17.5. úterý 
Ráno nás autobus vyzvedl na zastávkách, na kterých nás den předtím vysadil, a odvezl na 

další 4 lekce do školy v Paingtonu. Odpolední výlet sestával z návštěvy Exeteru. Navštívili 
jsme zde katedrálu a většina našich spolužaček provedla největší nákupy za celý zájezd. Dva a 

půl hodinový rozchod byl k tomu totiž uzpůsoben. Zatímco většina spolužaček nadšeně 
zkoušela oblečení, my zastánci spíše negativního přístupu k nakupování jsme procházeli 
hlavní nákupní ulicí a za stálého ukazování na obchody jsme museli konstatovat: Hadry, 
hadry, elektronika, hadry, elektronika, elektronika, hadry, tady je jediná výjimka: spodní 
prádlo a tady zase hadry…  

Poslední pasáž dne byla shodná s pondělím. 

Postřeh k nákupům: 

…Jediné, co jsem jaksi nepochopil, jsou jejich peníze, hlavně mince. Máte celou dlaň 
mincí a přitom nemáte ani jednu libru... 

Katedrála - Exeter 



 

18.5. středa 
Po posledních 4 lekcích jsme absolvovali výlet do Dartmoor National Park. Národního 

parku s vřesovišti, volně žijícími koňmi, skalními útvary a celkově krásnou krajinou. Mírně 
zamračené počasí nenechalo nikoho na pochybách, že právě odtud pochází pes baskervillský. 

První naší zastávkou bylo malé jezero ve skalách a poté skalní monument, na který se většina 
z nás vydala. Porozhlédli jsme se, vyfotili, slezli a učitelé a průvodci si oddechli, že se nikdo 
nepřizabil. Autobusem jsme se přesunuli do vesničky Widecombe, kde jsme měli možnost 
ochutnat Cream Tea. Jednalo se o kus pečiva se smetanou a džemem. Samozřejmostí byl čaj. 
Následoval nákup suvenýrů a potom návrat do Torbay, rozloučení s Jamesem a poslední noc u 
našich rodin. 

19.5. čtvrtek 

Dartmoor 



Po snídani nás rodiny odvezly s našimi zavazadly na Coach Park, rozloučili jsme se a 
následoval přesun na Stonehenge. Stonehenge jsme si všichni pečlivě prohlédli a nafotili. 
Někteří byli nejspíš užaslí velikostí, jiní byli tím stejným zklamaní. Poté jsme odjeli do 

Windsoru, kde jsme si prohlédli letní sídlo anglických panovníků. Obrovské prostory, obrazy, 
sbírky obrovského rozsahu, zákaz focení a nevídaná bezpečnostní opatření. Všechno jsme 
obdivovali. Následovala krátká procházka do vedlejšího Etonu, kde jsme nahlédli do areálu 
zdejších luxusních středoškolských kolejí. Schylovalo se k večeru a my jsme se přesunuli do 
Surrey, kde si nás rozebraly další rodiny, na jednu noc. Někteří dostali rodiny lepší než 
v Torquay, jiní ne.  

20.5. pátek 
Ráno nás rodiny odvezly zpět na parkoviště, rozloučili jsme se a naložili do autobusu. 

Čekala nás závěrečná prohlídka Londýna. Kolem 9:15 nás autobus vyložil poblíž 
Westminsteru a my jsme v následujících hodinách mohli obdivovat Westminsterské opatství, 
budovy parlamentu, Clock Tower (Big Ben – zvon), Downing street a Buckingham palace. Po 
krátké přestávce v parku jsme pokračovali na Picadilly Circus. Vzhledem k přípravám na 
Olympijské hry v Londýně, bylo celé náměstí v jednom stavebním ruchu. Počeštili jsme si jej 
na Picadilly cirkus. Na Trafalgar Square jsme navštívili Národní galerii a s načerpanými 
dojmy jsme se přesunuli do Národního muzea. Kulturně naprosto naplnění, chůzí zničení a 
zážitky přetékající jsme se dostali na Covent Garden, kde jsme si naposledy užili kouzla 
Londýna a odešli jsme na sraz autobusu. Ten nám zajistil průjezdem kolem Toweru a přes 
Tower Bridge poslední pohled na město. Následoval přesun do Doveru na trajekt. Poněkud 
proti plánu jsme nedostali nejbližší trajekt, ale až následující ve 23:50. Šťastně jsme se 
nalodili a s přelomem dnů jsme opustili anglické břehy. 

Postřehy z Londýna: 

Nadšení u Stonehenge, nejedná se o fotomontáž! 



…Jsem rád, že jsem mohl být kousek od  památek, které jsem předtím viděl jen v TV, 
časopisech a na internetu. Člověk má takový naplňující pocit, když stojí vedle Velkého Bena 
nebo na Trafalgar Square… 

 

…Po dobu pobytu jsme navštívili řadu historických míst a památek. Například v muzeu se 
mi velice líbila výstava výrobků a nálezů mayské kultury… 

 

…Hlavně Britské muzeum pro mě byl velký zážitek a myslím si, že by ho měl vidět každý, 
kdo se aspoň trochu zajímá o historii. 

 

21.5. sobota 
Na shledanou, Anglie. Trajekt se pomale blížil ke Calais a břehu dosáhl cca v 1:20. 

Respektive 2:20 po přenastavení na čas kontinentální Evropy. Čekala nás dlouhá cesta domů. 
Kolem čtvrté hodiny odpolední jsme se v Praze rozloučili s naší průvodkyní a pokračovali 
jsme dál k Ivančicím. Přijeli jsme kolem 6. večerní, unavení, ale určitě spokojení. 

THE NATIONAL GALLERY – Trafalgar square 


