
  VELKÁ BRITÁNIE 23. - 29. 10. 2010 

   Londýn 

   V týdnu, který jsme zvolili k návštěvě Británie letos, byly v Anglii podzimní 
prázdniny. Měli jsme tudíž příležitost vidět stovky rodin s dětmi, jak vyrážejí do 
londýnských muzeí, galerií, parků a divadel. V Přírodovědném muzeu způsobil 
zvýšený zájem návštěvníků téměř kolaps a v Národní galerii se dětské 
komentáře ozývaly s větší intenzitou a frekvencí, než jsme zvyklí z českých 
výstavních síní. Ve Válečném imperiálním muzeu mohli trhovosvinenští 
studenti okusit pocity Londýňanů při bombardování metropole za druhé světové 
války nebo projít částí flanderských zákopů z první světové války. V Muzeu 
vědy si zájemci mohli prohlédnout třeba kabinu kosmické lodi Apollo 10, v níž 
američtí astronauti  obletěli v roce 1969 Měsíc. Jedinečným zážitkem byla 
návštěva Sněmovny lordů a Dolní sněmovny britského Parlamentu. Pro všechny 
bylo poučné vidět jednající poslance, kteří při zasedání ani nepodřimovali, ani 
nečetli noviny. Všichni živě debatovali, výrazně gestikulovali a mluvili k věci. 
Bez vulgarit a osobních invektiv. 

   Divadlo Globe bylo před více než čtyřmi sty lety postaveno na jižním břehu 
Temže stejně jako i jiné zábavní podniky pro nižší vrstvy obyvatel. Dnes lze 
navštívit pouze jeho repliku z konce 20. století, čehož jsme také využili a 
následně si prohlédli i expozici o divadle v době Williama Shakespeara. Způsob 
divadelní produkce a přesné kopie renesančních kostýmů stejně jako ukázka 
historického šermu přinutily nejednoho studenta k porovnání s divadlem na 
počátku 21. století. 

   Součástí jednoho z pobytových dnů v Londýně byla kromě Globu a slavné 
katedrály sv. Pavla také podrobná prohlídka válečného křižníku HMS Belfast a 
pro zájemce i budova londýnské radnice. Chtěli-li jsme navštívit královský hrad 
Tower, museli jsme přejít po slavném Tower Bridge na severní břeh Temže. 
Toweru patřilo téměř celé jedno odpoledne, které bylo, již za tmy, zakončeno 
adrenalinovou jízdou londýnskou nadzemní dráhou. 

   … a okolí 

   Tradičně nejúspěšnější bývá návštěva megalitů ve Stonehenge a v Avebury. 
Letos nám však při tomto výjezdu z Londýna počasí vůbec nepřálo, a tak jsme 
kolem kamenných kruhů spíše proběhli než abychom mohli přiznat, že jsme je 
prozkoumali, v případě Avebury i osahali a vylezli si na ně. Bičováni ledovým 
deštěm a prudkým větrem prohánějícím se po salisburských pláních jsme se rádi 
uchýlili nejprve do skvělého interaktivního archeologického muzea A. Keillera a 
pak, po krátké exkurzi části aveburského megalitického kruhu, do tepla autobusu 



Student Agency. Teprve při podvečerní návštěvě Windsoru se počasí umoudřilo.  
Průvodkyně Zdeňka Trávníčková nás následujícího dne ve Stratfordu nad 
Avonou ještě zavedla k rodnému domu i hrobu Williama Shakespeara a v 
Oxfordu nás nechala v jídelně Christ College žasnout nad prostřenými stoly se 
stříbrnými příbory, připravenými k večeři tamních studentů. Náhrobek sv. 
Frideswídy v kapli pojmenované po této patronce Oxfordu a vitrážová okna, z 
jejichž barevných skel bylo možné vyčíst příběh nešťastné dívky nebo osudné 
okamžiky života světce Thomase Becketa, završily naše podzimní putování po 
Londýně a okolí. 

 

   Ubytování a sponzoři 

   Většina ze 44 studentů GTS byla letos ubytována v černošských rodinách v 
jižním Londýně. Na rozdíl od minulých pobytů neměl tentokrát nikdo důvod , 
aby si stěžoval na kvalitu stravy nebo nezájem ubytovatelů. Několik rodin 
dokonce z vlastní iniciativy rozšířilo poznávání britské metropole o možnost 
navštívit místní náboženskou komunitu nebo jiná společenská zařízení..  

   Štědří byli i sponzoři – Dobrá Voda poskytla prostřednictvím ing. J. Čady a 
díky iniciativě paní Hegedüsové každému účastníkovi poznávacího zájezdu 
dostatek pití na celý pobyt. Pitné zásoby rozšířil také jeden z rodičů. Druhým 
sponzorem bylo Občanské sdružení při Gymnáziu T.Sviny, jež nakoupilo 
anglické mutace knih anglických a amerických autorů. Ty pak společně s 
dalšími drobnostmi (čepice GTS, diáře, míčky apod.) posloužily jako ceny pro 
studenty za vyřešené kvízy a soutěže. 

Mgr. Marie Poláková 

Foto: Mgr. F.Slípka 

 

 
P r o g r a m   e x k u r s e 
 
23.10.2010 - sobota 
Ve 14:00 odjezd od budovy gymnázia. Dále cesta přes Německo, Belgii a Francii. 
 
24.10.2010 – neděle 
Ráno přejezd trajektem do Anglie a celodenní pěší prohlídka Londýna: 
Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Whitehall, Downing Street, 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Cirkus, Leicester Square, Covent 
Garden, prohlídka Britského muzea (vstup zdarma), odjezd na meeting point a 
setkání s hostitelskými rodinami, které si studenty odvezou domů, večeře v rodině. 



 
25.10.2010 – pondělí 
Snídaně v rodině, dopoledne prohlídka válečného Imperial War Museum (vstup 
zdarma), odpoledne návštěva buď Natural History Museum (vstup zdarma) nebo 
Science Museum (vstup zdarma) – studenti se rozdělili podle zájmu na dvě skupiny 
a jedna šla do Přírodovědného muzea, druhá pak do Vědeckého (technického) 
muzea – obě muzea jsou nedaleko od sebe, návštěva parlamentu, večeře v rodině. 
 
26.10.2010 – úterý 
Snídaně v rodině, dopoledne odjezd ke Stonehenge (vstup zdarma), poté prohlídka 
kamenného kruhu v Avebury a místního muzea , návštěva Windsoru,  večeře 
v rodině. 
 
27.10.2010 – středa 
Snídaně v rodině, návštěva Oxfordu /Christ Church College –vstupné/ a 
Stratfordu – prohlídka města a dle času i drobné nákupy, návštěva Shakespeare´s 
Birthplace (vstupné) a kostela Holy Trinity Church (vstupné), kde je slavný 
dramatik pochován, večeře v rodině. 
 
28.10.2010 – čtvrtek 
Snídaně v rodině, celodenní pěší prohlídka Londýna – procházka od St. Paul´s 
Cathedral přes Millenium Bridge k Shakespeare´s Globe a prohlídka divadla 
(vstupné), procházka po Thames Walk k Tower Bridge a podle zájmu prohlídka 
britského křižníku z 2. světové války HMS Belfast (studenti vstup zdarma) nebo 
londýnské radnice (pro ty, kteří neměli zájem o návštěvu křižníku), prohlídka Tower 
of London (vstupné), večer odjezd z Londýna zpět do ČR. 
 
29.10.2010 – pátek 
Kolem 14:00 hodin návrat do Trhových Svin k budově gymnázia. 
 
 
 


