
Anglie a Skotsko 2014

Motto:
U nás doma na zahrádce,
nedaleko Mezilesí,
krytý bazén nachází se,
chováme v něm naši Nessie.

Máme s ní však lapálie,
návštěvníků mnoho,
pošlem ji do Itálie,
snad tam bude v poho.
                                               E.Z. (VII.A)

   Je nesporné, že se kvalita zahraničních exkurzí GTS rok od roku zvyšuje. S tím souvisí i vzrůstající 
nároky na studenty, pedagogy a konec konců i průvodce. Výjezdy do Velké Británie, Itálie, Rakouska 
nebo na sever  Evropy již dávno nelze považovat za výlety, za dny volna, kdy nemusíme do školy a kdy  
je velká vzdálenost od domova považována za bonus.
   Ve dnech  13. – 19 .9. 2014 jsme absolvovali  autobusový zájezd do Anglie a Skotska. Itinerář a 
návštěvu jednotlivých destinací připravil tým pedagogů ve složení Mgr. M. Poláková, Mgr. F. Slípka a  
Mgr. J. Sháněl. Všichni vyučující se vydali na cestu zároveň i jako dozor pro 41 studentů GTS.
   V sobotu 13. září 2014 po obědě jsme vyjížděli od GTS a zamířili přes České Budějovice do Plzně.  
Tam  ke  dvěma  řidičům  přistoupila  průvodkyně  Jana  Chlupová  a  tým  Student  Agency  tak  byl  
kompletní.  Na  hraničním přechodu v Rozvadově  jsme se  naposledy  občerstvili  za  českou  padající 
měnu a už jsme se těšili, až  bude dlouhá cesta Německem za námi. Do přístavu v Calais jsme přijeli 
pozdě v noci a po kontrole cestovních dokladů jsme se nalodili na trajekt. Když jsme se blížili k  bílým 
doverským útesům, už svítalo.

1. den

Oxford byl prvním městem, které většina z nás v Anglii navštívila. Po úschově zavazadel v YHA jsme 
vyrazili na prohlídku centra města. Hlavním cílem však  byla Christ Church College – nejprve slavná 
Great Hall, kde byly natáčeny i scény z  Harryho Pottera, a pak univerzitní katedrála s náhrobkem sv. 
Frideswidy.  Odpoledne  jsme zakončili  opět  v  centru  města.  Někteří  začali  nakupovat,  jiný  využili  
rozchodu k návštěvě  pozoruhodného Ashmolean  Musea.  V hostelu  jsme pak  bohatě  povečeřeli  a 
nakonec rádi ulehli do voňavě povlečených postelí.

2. den

Po vydatné snídani v YHA Oxford jsme v pondělí 15. září 2014 vyjeli na sever Anglie. Během několika 
hodin jsme míjeli města západního pobřeží včetně Liverpoolu a Lancasteru. Na dohled jsme měli Lake 
District i nejvyšší horu Anglie Scafell Pike (978 m n.m.). Na samotné hranici mezi Anglií a Skotskem se  
napříč celým ostrovem táhne Hadrian’s Wall, zbytky kamenného opevnění vybudovaného před 2000 
lety  císařem Hadrianem.  Naší  první  zastávkou v této  oblasti  byla  Housesteads  Roman Fort.  Zde i 
v následující  pevnosti  v Chesters jsme pořídili  desítky fotografií  a prohlédli  si  nejsevernější  hranici 
starověkého římského impéria. Po večerním příjezdu do Edinburghu nás průvodkyně ubytovala do 
rodin - rozcházeli jsme se plni obav i očekávání.



3. den

Na úterý se těšili všichni bez rozdílu: co kdybychom to byli právě my, komu se dnes ukáže stará dobrá  
Nessie? Cestou do Highlands jsme si sdělovali zážitky z hostitelských skotských domácností a začali 
jsme tipovat výsledky blížícího se referenda o nezávislosti  Skotska. V nejjižnějším bodě Loch Ness, 
v městečku Fort Augustus, jsme si prohlédli zdymadla Caledonial Canalu a po nástupu na loď jsme 
absolvovali hodinovou plavbu po hladině jezera. Kapitán nám vyprávěl o floře a fauně v širém okolí a 
nakonec nám ukázal na sonaru záznam, na kterém někteří jedinci v tajemném objektu na dně jezera 
s určitostí identifikovali hledané monstrum.
   Při zpáteční cestě jsme pořídili nezapomenutelné snímky v údolí Glen Coe a na chvíli se zastavili u 
Commando Memorial nedaleko Spean Bridge. Zde přibyla v roce 2007 The Garden of Remembrance, 
kde jsme uctili  památku mladých Skotů padlých v současných světových válečných konfliktech. Od 
Memorialu bývá (velmi zřídka) vidět vrchol nejvyšší hory Velké Británie  Ben Nevis (1344 m n.n.). My 
jsme to štěstí  neměli,  zato jsme ten den ještě stihli  navštívit Stirling. Zaparkovali  jsme na kopci u  
královského hradu a shlédli  odsud do údolí,  kde v r.  1297 porazil  W. Wallace  anglické rytíře.  Pro 
historii  skotského  národa  byla  bitva  na  Stirling  Bridge  velmi  důležitá,  neboť  krátce  po  ní  (1314) 
následovalo nedaleko odsud vítězství krále Roberta Bruce. Až do r. 1707 pak bylo Skotsko nezávislé.

4. den

17. 9. 2014, tedy pouhý den před hlasováním o nezávislosti Skotska, jsme si nejprve zvenku prohlédli  
královský palác Holyrood, a pak jsme zavítali do budovy skotského parlamentu. Dechberoucí  moderni  
stavbu vyprojektoval španělský architekt E. Mirales a v r. 1999 ji otevřela Alžběta II., královna všech 
Britů. Od léta toho roku zasedá v Debating Chamber 129 poslanců. Skotská vláda, kterou vede The 
First  Minister,  má své kanceláře v Glasgow a v Edinburghu.  V budově ze skla,  černé žuly,  betonu, 
skotského dubu a jilmu jsme také shlédli  řadu uměleckých děl  vynikajících skotských umělců (  D.  
Mach, S.McMullan, I.H.Finlay, G. Wyllie). Po krátkém občerstvení v parlamentní kavárně jsme vyrazili 
dobýt centrum hlavního města Skotska.  Než jsme prošli  hlavní ulicí  Royal  Mile,  která od jednoho 
konce  na  druhý  vystřídala  tři  jména,   stačili  jsme  navštívit  Muzeum  spisovatelů  (Burns,  Scott,  
Stevenson),  zavítali  jsme  do  pozoruhodného  světa  iluzí  Camera  Obscura  a  žasli  jsme  v expozici 
věnované  historii,  výrobě  a  ochutnávce  pravé  skotské  whisky.  Před  nástupem  do  autobusu  a 
rozloučením  se  s přátelským  Edinburghem,  jsme  si  nakoupili  zásoby  čerstvého  pečiva  a  ovoce  a 
vyrazili směrem na jih.

5. den

Noc ze středy na čtvrtek jsme strávili v autobuse. Po krátkém ranním bloudění na předměstí Londýna 
jsme našli rozlehlý hřbitov u městečka Brookwood. Tam jsme položili věnec k památníku věnovaném 
českým letcům RAF, kteří jsou zde pohřbeni, zapálili svíčky a tiše prošli mezi desítkami hrobů. Na kříže  
jsme  také  položili  malé  oblázky  dovezené  z domova.   Tematicky  i  zeměpisně  blízko  bylo  letecké 
muzeum  Royal  Air  Force  v Hendonu.  Přesun  metrem  na  stanici  Charing  Cross  byla  pro  mnohé 
studenty další nová zkušenost. V centru Londýna směřovaly naše kroky rovnou do Westmister Abbey,  
k Buckinghamskému  paláci  a  na  Trafalgarské  náměstí.  Celý  pobyt  ve  Spojeném  království  jsme 
zakončili  magickou plavbou lodí  po noční  Temži.  Naše fotografie  z cesty  do Greenwich jsou dnes 
ozdobou nejednoho kalendáře.

                                                                                                                               Mgr. Marie Poláková


