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Děkujeme za důvěru, 
kterou jste nám projevovali 

v tomto roce 
a do nového roku 2019 

Vám srdečně přejeme mnoho štěstí, 
zdraví a spokojenosti. 

prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. 
jednatel 

telefon: +420 775 904 110
e-mail: lambiservis@post.cz

ZASKLÍVÁNÍ BALKONÒ A LODÎIÍ
Bezrámov˘ i rámov˘ systém 

LAMBI PLAST SERVIS s.r.o.
www.plast-servis.cz

Volejte 800 20 40 20

Ryze ãeská investiãní spoleãnost 
hledá nemovitosti 

- domy, byty, pozemky ve Va‰í lokalitû. 

www.nwdgroup.cz

Koupíme Va‰i nemovitost
za maximální moÏnou cenu!

Do Anglie za angliãtinou a …
Na pfielomu fiíjna a listopadu, v ãase Du‰iãek a Halloweenu, se gymnazisté z Rájce-Jestfiebí a ‰koláci ze Îìárné jednoho páteãního rá-
na vydali na dlouhou cestu za poznáním, záÏitky a rodil˘mi mluvãími do anglického mûsteãka Barnstaple. Cesta autobusem byla sice
dlouhá, protoÏe v Nûmecku jsme v obou smûrech popojíÏdûli v kolonách, ale pobyt byl natolik pfiíjemn˘, Ïe byl vlastnû smutnû krátk˘. 

Se sobotním úsvitem jsme vplouvali do
Doveru a uhánûli k Lond˘nu, abychom
dohnali zme‰kan˘ trajekt. V‰e se podafiilo,
Lond˘n nás pfiivítal polojasnou oblohou
a citeln˘m vûtrn˘m chladem. UÏili jsme si
London Eye, Tower Bridge, Houses of
Parliament, Downing Street 10, Covent
Garden a mnoha dal‰ích lond˘nsk˘ch 
atrakcí a pamûtihodností. Zvládli jsme ja-
ko témûfi padesátiãlenná skupina pouÏít
metro ãili „underground” i s pfiestupem!
Veãer jsme se pfiesunuli od Tate Gallery do
jednoho hostelu, kde jsme se po namáhavé
cestû doãkali skromného, ale funkãního 
ubytování. V‰udypfiítomná halloweenská
v˘zdoba dodávala staré budovû hostelu
punc kouzelného potterovského svûta. Po
nedûlní toustové anglické snídani zaãalo
pr‰et, ale to nám vÛbec nevadilo. Vy‰li
jsme si rozhlédnout se na Lond˘n
z Primrose Hill a obãerstvili se v nedaleké
tradiãní trÏnici Camden a … bye bye,
London!

Cestou do mûsta Barnstaple v hrabství
Devon na jihozápadû Anglie jsme se 
nûkolik hodin procházeli a meditovali
u fascinujícího Stonehenge a ohfiívali se
v pfiilehlém turistickém a v˘stavním centru.
Veãer si studenty rozebraly jejich anglic-
ké hostitelské rodiny a tím zaãal t˘den re-
álné „anglické” angliãtiny, intenzivních
jazykov˘ch lekcí, v˘letÛ a poznávání 
domácích zvyklostí na‰ich ubytovatelÛ. 

V jazykové ‰kole SOL se studentÛm,
ale i na‰im angliãtináfiÛm vûnovalo trio

zku‰en˘ch lektorÛ. V̆ uka byla pfiínosná,
efektivnû provázaná s v˘lety na atlantické
pobfieÏí (Ilfracombe, Woolacombe,
Westward Ho! Beach a Lynton &
Lynmouth) i do správního mûsta Exeter
s jeho nádhernou katedrálou a nejuÏ‰í 
uliãkou Evropy. VÏdy nás provázel prÛ-
vodce, kter˘ povídal o místech, kudy jsme
projíÏdûli, nebo dával studentÛm hádanky
a rozmanité úkoly. Novinkou byl v˘let do
pÛvodní a civilizací témûfi nedotãené ry-
báfiské vesnice Clovelly, kde k dopravû
vûcí do domu i z domu pouÏívají typické
sánû. Studenti mûli bûhem t˘dne dostatek
pfiíleÏitostí poznat mûsteãko Barnstaple,
kter˘m protéká pfiílivová fieka Taw, a rych-

le si oblíbili i nûkteré z jeho obchÛdkÛ
a obchodních center.

V rodinách, jak uÏ to tak b˘vá, nûktefií
proÏili skvûlé chvíle, jiní mûli pocit, Ïe ne-
jsou dostateãnû krmeni – Angliãané pfies
den jedí tousty, ãesk˘ obûd neznají – a nû-
kter˘m bylo obãas chladno. Pokud jde
o poãasí, mûli jsme mimofiádné ‰tûstí, pro-
toÏe bylo vût‰inou jasno nebo polojasno,
témûfi nepr‰elo, ale po ránu nûkolikrát
mrzlo. Bûhem t˘dne jsme proÏili anglic-
kou oslavu amerického svátku Halloween
a zjistili jsme, Ïe to není slavnost jen pro
dûti, ale uÏívají si jí i dospûlí, ktefií se také
pfievlékají za rÛzná monstra a ãarodûjnice.
V sobotu dopoledne studenti v krátk˘ch

prezentacích pfiedvedli, co se za t˘den na-
uãili, obdrÏeli certifikáty, nakoupili potra-
viny na zpáteãní cestu a rozlouãili se
s Barnstaplem.

Na‰e cesta v‰ak nekonãila. Zaparko-
vali jsme ve mûstû Bridgwater, kde za
soumraku zaãal jeden z nejvût‰ích karne-
valÛ na svûtû, Bridgwater Carnival.
Mûstem naplnûn˘m lidmi, stánky a
atrakcemi pozvolna projíÏdûla asi stovka
obrovsk˘ch stylizovan˘ch kamionÛ, ale-
gorick˘ch Ïiv˘ch obrazÛ. Jeden byl 
vyzdoben ve stylu Alenãina zrcadlového
dobrodruÏství, jin˘ jako vzpomínka na
Obãanskou válku a ze v‰ech hrála velmi
hlasitá anglosaská hudba. Po skonãení
karnevalu jsme poãkali v autobusu na
správnou chvíli k odjezdu a uprostfied
noci jsme vyrazili domÛ.

Celou akci skvûle a peãlivû zorgani-
zovala Mgr. Barbora Honzátková, která
byla po celou dobu sv˘m studentÛm
i kolegÛm oporou a prÛvodkyní a za-
slouÏí velké podûkování. Cesta by neby-
la moÏná, kdyby ji nezvládli páni fiidiãi,
ktefií byli nejen profesionály – v Anglii
se jezdí vlevo a s volantem na ãeské
stranû vozu není vÛbec jednoduché fiídit
– ale hlavnû pohodov˘mi spoleãníky.
Díky patfií jim i studentÛm, ktefií cestu
zvládli a dokázali vhodnû reprezentovat
sebe, svou ‰kolu i âeskou republiku.
TakÏe zase nûkdy na shledanou!

Text: Mgr. Petr Janãík, 
Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o. p. s.
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