
Informujeme / i*

roãník III       ãíslo 10       prosinec 2014 www.listyregionu.cz

14

V nedûli 26. fiíjna ráno se pfied Gymnáziem v Rájci-Jestfiebí shromáÏdily
asi dvû desítky studentÛ. Byla jsem ‰Èastná, Ïe jsem byla mezi nimi, ne-
boÈ jsme se chystali na t˘denní zájezd do Anglie. Hned jak pro nás pfiijel
autobus a usmûvaví páni fiidiãi nám pomohli naloÏit kufry, vyrazili jsme.
Na‰e celodenní cesta vedla pfies Nûmecko, Belgii a Nizozemí, aÏ jsme
se ve 2 hodiny v noci ve Francii nalodili na trajekt, kter˘ nás pfievezl pfies
kanál La Manche. KdyÏ loì dorazila do pfiístavu, vyjeli jsme na britskou
pÛdu, zafiadili se do levého pruhu a pokraãovali dál. Zamífiili jsme do
Lond˘na na na‰i první zastávku. Zde na‰e procházka vedla historick˘m
centrem po pravém bfiehu fieky TemÏe. Pokochali jsme se v˘hledem
z Lond˘nského oka a svezli se lodiãkou po fiece zpût k autobusu, kter˘
nás ráno vysadil na Greenwichi u královské observatofie. A pak jsme se
vydali k na‰emu cíli, mûstu Barnstaple v jihozápadní Anglii. 

Ojéé-Oje!  Hned bych jela znovu

Pozdû veãer jsme dorazili na místo. Na
parkovi‰ti si nás vyzvedly na‰e náhradní
rodiny a zavezly si nás domÛ. Sotva nám
ti na‰i ukázali dÛm a nakrmili nás v˘bor-
nou veãefií, zcela unavení jsme padli do
postele, abychom se ráno probudili svûÏí
a pfiipravení na dal‰í záÏitky.

KaÏdé ráno jsme se úãastnili v˘uky
angliãtiny v jazykové ‰kole SOL. Tato
zkratka znamená „sharing one langua-
ge”, ãesky „sdílení jednoho jazyka”.
Tamní skvûlí uãitelé s námi v‰ak nesdí-
leli jen svÛj jazyk, ale také historii, kul-
turu a tradice své zemû. Odpoledne pro
nás byly pfiipraveny v˘lety po okolí. Za
zmínku urãitû stojí pláÏ na pobfieÏí
Atlantského oceánu, malebn˘ pfiístav
nebo hrad Tintagel, kde se podle legen-
dy narodil král Artu‰. Po Barnstaple nás
provedl Tom, prav˘ anglick˘ dÏentlmen
z poãátku minulého století v úÏasném
dobovém kost˘mu. Jeho poutavému po-

vídání o historii mûsta jsme v‰ichni zauja-
tû naslouchali. Nejvíce se nám ale vryl do
pamûti sv˘m nezapomenuteln˘m „Ojéé-
Oje!” kter˘m vÏdy upoutal pozornost ne-
jen na‰i, ale i v‰ech ostatních kolem. Na
dal‰ích v˘letech nás doprovázel Tim, kte-
r˘ nás obohatil sv˘mi záÏitky a znalostmi
o místech, která jsme nav‰tívili. Oba dva
byli rodilí Angliãané, a tak poslouchat je-
jich povídání bylo pro nás velmi pfiínosné.
Ale i pfiesto, Ïe oba mluvili pomalu a sro-
zumitelnû, byli jsme rádi, kdyÏ nám paní
profesorka obãas pomohla krátk˘m pfie-
kladem.

Po poslední noci strávené v rodinách
jsme se rozlouãili a vydali na cestu zpût.
Vraceli jsme se pfies mûsto Bridgwater, kde
se zrovna v ten den konal tradiãní karneval,
druh˘ nejvût‰í na svûtû hned po tom v Rio
de Janeiro. Byl obrovsk˘! Ve veãerních ho-
dinách projíÏdûl po ulicích prÛvod velk˘ch,
tematicky upraven˘ch povozÛ osvûtlen˘ch

spoustou Ïároviãek. Tanãili na nich lidé do
rytmu velmi hlasité hudby. Zbytek noci
jsme strávili v autobuse na cestû do
Lond˘na, kde jsme na‰i cestu zakonãili
druhou celodenní prohlídkou. Za úsvitu
jsme vyráÏeli od Buckinghamského paláce
pfies St. James’s Park s roztomil˘mi vever-
kami aÏ k nejv˘znamnûj‰ím památkám na
levém bfiehu TemÏe. Pro‰li jsme i ãínskou
ãtvrÈ „China town” a nakoukli na mumie do
Britského muzea. Poslední kroky po lon-
d˘nsk˘ch ulicích vedly z malého pahorku
poblíÏ centra Lond˘na s nádhernou vyhlíd-
kou na rozsvícené veãerní mûsto. Zamífiili

jsme k na‰emu autobusu a vyrazili jsme
zpût do âeské republiky. 

Cel˘ zájezd byl velice zajímav˘ a hod-
nû pfiínosn˘. Myslím si, Ïe jsme si v‰ich-
ni zlep‰ili na‰i angliãtinu a poznali Ïivot
v anglick˘ch rodinách. Urãitû bych jela
znovu a doufám, Ïe nûkdy v budoucnu
budu mít opût pfiíleÏitost.
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Zastávka u Tower Bridge v Lond˘nû.


