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 Den první (Sobota 14.5.) 
Psala se sobota 14. května roku 2011. Studenti 6.A a 2.C se dostavili v počtu 43 

před budovu Gymnázia Jana Blahoslava. Přidali se ke 3 kantorům. Již od půl jedné se 
zde shromažďovaly jak kufry, tak i jejich majitelé. Celá tato kratochvíle byla završena 
příjezdem menšího bílého autobusu společnosti „Student Agency“. Jen co si všichni 
naskládali svá zavazadla do úložného prostoru autobusu, vrhli se na svá místa. Přes 
všechna zpoždění a zapomnětlivosti některých studentek se mohlo kolem půl druhé 
konečně vyrazit. Cesta byla dlouhá a neúprosná. Po třech hodinách jízdy se před námi 
konečně objevilo hlavní město. Bohužel to nebyl cíl naší cesty. Nás čekala cesta ještě 
dál. Kolem tři čtvrtě na šest jsme se dostali na benzínku nedaleko Rozvadova, kde 
někteří se opožděním dokoupili dárky pro rodiny, někteří se občerstvili, někteří si se 
svoji výškou zařádili na dětské prolézačce. Někteří dvoumetroví hoši, kteří měli 
problémy s výškou, se nejdříve protáhli, a pak začali tak strašně nadávat, jak mají 
málo místa. Bohužel v tomto problému nebylo pomoci. A tak se stalo, že jsme 
překročili státní hranici. Už nebylo cesty zpět. Tedy bylo, ale až za hodně dlouho. 
Cestu přes Německo nám na „AutoBahnu“ ulehčil film na dobrou noc. A většina z nás 
usnula. Většina. Jen ten „dvoumetrovej“ prevít si musí na Dobrou noc hrát ze 
sousedem „Chcete být milionářem ?“ až do dvou ráno. Většina z nás to zabalila kolem 
půlnoci a huhlání typu: „Je to za a…“ později vypustila. Nastala noc. 

 Den druhý (Neděle 15.5.) 
Ještě před rozedněním, někteří vyvolení mohli pochytit hlášku řidiče, 

prohlášenou někdy kolem půl třetí. „Šárko, je to v ******. Já sem měl zabočit doleva“, 
věty, která směřovala k naší průvodkyni a rozhodně pobavila první tři řady.  



V šest ráno byl velmi nepříjemný budíček pro všechny. Hned po ránu na 
pasovou kontrolu. No aspoň jsme se protáhli. Však aby ne. Někteří z nás byli opravdu 
přes noc v autobuse jak za kulometem. 

Vše proběhlo dobře a nám nic nebránilo nalodit se na trajekt podle plánu. Klid, 
mír, pohoda a „kafe“. Cesta trvající hodinu nám velice příjemně uplynula. Někteří 
spali, někteří si museli povědět spoustu věcí a jiní si zase prostě jen šli na palubu a 
koukali po okolí. Už bylo vidět ty pověstné masivy. Před námi se tyčila Anglie. Sice 
byla cíl naší cesty, ale stále jsme se museli dostat do Torquay. 

Po vylodění v Doveru nás čekala asi tříhodinová cesta do města vysněného. Po 

místních dálnicích to sice bylo zajímavé, ale takové zácpy jsme neviděli ani v Česku. 
Konečně se po dlouhé cestě před námi objevilo město Torquay. Než nás pustili 

do džungle následovalo dlouhé ponaučení o bezpečnosti, zákonech,  morálce, … . A 

aby toho nebylo málo, hned jsme navštívili první „atrakci“, a to „Babbacombe Model 
Village“, která byla součástí města a mohla se pyšnit velkou zmenšeninou anglické 
krajiny, venkova i města. 



Společně s tím jsme si užili i návštěvu 4D kina. Nikdo neměl představu, co nás 
čeká, a věřte tomu, byl to zážitek. 

Večer si pro nás na „Coach Park“ přijely naše rodiny a rozvezly si nás domů. 
Seznámení dopadlo dobře a všichni jsme si padli do oka. 

Začala noc. 

 Den třetí (Pondělí 16.5.) 
Ráno nás svezly rodiny na „Coach Park“ a odtud jsme jeli autobusem do 

nedaleké školy LAL. Nápadná budova, nacházející se uprostřed města ,se 
nemajestátně tyčila mezi rodinnými domky, a tak se stalo, že jsme najednou koukali, 
kde se tady ta škola vzala. Hned si nás rozdělili podle skupin a odvedli do tříd. Dobré 
zjištění bylo, že si skupiny popletli a deset minut se dohadovali, jak to má být. Čtyři 
hodiny uběhly a my rychle do autobusu a hurá do Plymouthu. Návštěva National 
Marine Aquarium a poté vycházka po okolí pláže až po menší obchodní centrum, kde 
toho naštěstí moc nebylo. Cesta zpátky proběhla stejně jako tam. Rychle a klidně. 
Hned po příjezdu to Torquay, jsme byli obeznámeni, jak, kdo a kdy vystupuje ve 
městě. „Na výsadek se připraví osmička!“, ozvalo se a hned na to se ozval pískot, 
rachot, humbuk, … 

 Den čtvrtý (Úterý 17.5.) 
Jako každé ráno opět i toto a následující jsme museli do školy. Malý problém 

s nabíráním poslední skupiny, ale to nebudeme rozmazávat. Po škole se jelo do 
Exeteru. Dalo by se říct: „Do zdejšího obchodního centra“. Naši prohlídku města jsme 
zahájili úkolem najít Parliament Street, nejužší ulici na světě. Překvapivě rychle byla 
nalezena a pokračovalo se dál směrem k místní katedrále. Klenot anglikánské církve 
jsme si mohli prohlédnout jak zvenku, tak zevnitř a byla to opravdu nádhera. To 
ovšem nezajímalo jisté slečny. Ty se raději věnovaly místním „shopům“ s oblečením. 
Není se co divit. V Anglii mají levný hadry. Po dvou hodinách se skoro všechny 
vracely minimálně s dvěma taškami z Primarku. „Holky, tak jsem v háji. Já už nemám 



žádný prachy.“ prohlásila jedna ze studentek. A na večer opět rozvoz k rodinám a 
hupky šupky do postele. Nádherný pocit. 

 Den pátý (Středa 18.5.) 
Dnes naposledy nás vyzvedl autobus a naštěstí nebyly žádné komplikace 

s nabíráním skupin. No a nakonec jsme se pěkně rozloučili se školou a hurá za 
psíkem, a to ne ledajakým. Jeli jsme za psem baskervillským do národního parku 
Dartmoor. Jeho prostory totiž Arturu Conanu Doyleovi daly inspiraci k této 
detektivce.  Krajina skutečně zaujala už na první pohled. Vrcholem bylo nádherné 
jezero uprostřed skal. 

 
Následný výstup na skály byl také zajímavý. Jen co náš průvodce James stoupl 

na první stupeň, ozvalo se od osoby v protisměru: „Děti, dejte pozor, proti nám jdou 
lidé!“ Následovala odpověď našeho studenta: „Ty vole, Češi!“. Narazit uprostřed 
Anglie na skupinu Čechů bylo docela vlezlé. 

 
 

Opět zpátky do autobusu a jelo se do nedaleké vesnice zvané Widecombe in the 
Moor. A zde většina studentů okusila místní specialitu zvanou „Cream Tea“. „Dyť je to 
jen kus housky a másla!“, pronesl jeden opravdu nejmenovaný student.  Ano, 
opravdu se jednalo o menší porci sladkého pečiva, místní smetany, marmelády a 
jemného čaje. A jak si naše studentky pochvalovaly, stálo to za ty peníze. A zase zpět k 
rodinám. Nastala noc. 



Den šestý (Čtvrtek 19.5.) 
Ráno bylo zcela jiné než ostatní. Někteří z nás předali dary rodinám, ale každý 

se rozloučil. Na „Coach Parku“ jsme naložili své věci do autobusu a „hurá“ směr 
Londýn. Cestou jsme však potkali takových pár šutrů, u kterých jsme se museli 
zastavit a prohlédnout si je trochu zblízka. V Anglii to nazývají „Stonehenge“. 

Následoval přesun do Windsdoru, letního sídla anglických panovníků. Stručně 
řečeno: nádherné sbírky, obrovské prostory a  dokonale pozuby ozbrojená ochranka. 
Někteří byli uneseni spíš než královskou sbírkou a hradem tak spíš leteckým 
provozem z blízkého Heathrow. Krátce jsme se podívali na středoškolské koleje 
v Etonu. Možná, že někteří z nás tam chtěli studovat, ale asi by na školné za rok 
neměli ani  kdyby šetřili celý život. Večer jsme se ubytovali u rodin poblíž Londýna a 
následovala sladká noc. Alespoň pro některé. 

 
Den sedmý (Pátek 20.5.) 
Spakovat, naložit, zkontrolovat, vyrazit. Směr Londýn. Náš plán: prohlídka 

Londýna. Naše vyhlídky: nadějné. Od Westminsteru přes Downing Street, Picadilly 
Circus, Trafalgar Square, Britskou galerii a muzeum až po Covent Garden. To vše 
jsme zmákli. Bylo to nádherné, ale také to bylo docela vysilující. Někteří jsme byli 
nadšení, s jinými to příliš nehlo.  

Britská galerie a Národním muzeum, tolik kilometrů chodeb a tolik 
nádherných děl a exponátů. To vše se za tu chvíli nedalo projí ani omylem. Dalo by se 
říct, že nohy nás bolely právě z chůze po muzeích. 

Po posledních nákupen na Covent Garden, pouličním divadle, jsme se 
přesunuli k autobusu a kolem Toweru přes Tower Bridge jsme opustili Londýn. Good 
bye, London. Čekala nás ale dlouhá cesta domů.  



 
Den osmý  (Sobota 21.5.) 
Ještě ve čtvrt na jedenáct v pátek nás „musela“ zastavit celní kontrola v 

přístavu. Namátkou si vybrali 6 z nás. Všichni naprosto vystresovaní a unavení. Ale 
nejlepší na tom bylo, když se řekne: „Šest vás tam půjde !“ a o půl minuty se student 
přijde zeptat, zdali si může nechat bundu na celní kontrolu v autobuse. Původní 
trajekt nám samozřejmě ujel. Další trajekt jel až kolem půlnoci. Všichni jsme čekali, 
že to bude poklidná jízda, ale ono kulový. Samej Němec, Francouz, Polák a Čech, k 
tomu strašný rámus, dupot a vřískot. A potom dalších cca 16 hodin v autobuse. 
Naštěstí jsme kolem šesté hodiny ve zdraví dorazili ke škole. Zde si nás rozebraly naše 
původní rodiny a odvezly si nás domů. Home, sweet home. 


