
Krásná Anglie (11. 6. – 16. 6. 2017) 

V polovině června se uskutečnil plánovaný zájezd žáků nižšího gymnázia do Londýna 

a jižní Anglie s CK Royal. Program byl pečlivě sestaven tak, abychom prostřídali ruch velkoměsta 

s krásnou anglickou přírodou, pokochali se nejznámějšími památkami, ale také si užili nádherný 

anglický venkov. Počasí nám velmi přálo, pověstné anglické deštivé dny si vzaly týden volna, 

a kdybychom nemuseli čekat tři hodiny na zpáteční trajekt z Doveru do Calais, dalo by se říct, že 

nám celý plán vyšel na minutu přesně. Naštěstí jsou cestovatelé na menší nečekaná prodlení 

zvyklí, takže i když čekání v přístavu bylo velmi náročné, většině žáků úsměv na tváři nezmizel. 

Někteří si krátili čas zpěvem, další se již těšili domů, aby se mohli podělit o své zážitky s rodinou, 

pár žáků dospávalo deficit z celého náročného týdne v autobuse. A jaký ten týden vlastně byl? 

První den jsme trávili v autobuse, cesta to byla vskutku divoká, ale přesto se nám podařilo 

druhý den ráno dorazit do Londýna, kde jsme začali prohlídku v části Greenwich. 

Čekání na odpočívadlech není pravda příliš romantické, ale nohy je třeba protáhnout. 
  



Na některých místech se trošku romantiky objevit přece jen podařilo. 

Ranní Greenwich s výhledem na Docklands.  



Děvčata u nejrychlejší plachetnice na světě z roku 1869 – Cutty Sark, stále ve čtvrti Greenwich.  
 

 

A samozřejmě tu nebyla sama . 

Hned vedle Cutty Sark si 

můžete posedět a kochat se pohledem 

na majestátní čajový klipr.  



Cesta po řece Temži do části Londýna zvané The City. 
  



The Tower of London, Tower Bridge, St. Paul’s Cathedral 
  



 

Warner Bros studia, kde vznikala filmová série o Harry Potterovi, okouzlila všechny přítomné. 

  



 
  



Třetí den jsme vyrazili na procházku podél známých křídových útesů od Beachy Head k Seven Sisters, kde se 

všichni po vydatné túře mohli vyřádit na pláži.  



Odpoledne jsme navštívili pašerácké jeskyně ve městě Hastings, a protože slunce stále hřálo, strávili jsme 

ještě hodinku na tamní pláži. 
 
  



 
  



Čtvrtý den dopoledne nás čekala krásná katedrála ve městě Chichester. 
 
  



Po návštěvě katedrály jsme zavítali do slavného skanzenu Weald and Downland, ve kterém jsme se přenesli 

na anglický venkov minulých staletí. 
 
  



Odpolední program nás zavedl na zámek Hampton Court, kde často pobýval Jindřich VIII. Po prohlídce 

zámku i přilehlých zahrad jsme všichni zdárně absolvovali cestu do středu bludiště, ze kterého nebylo úplně 

snadné se dostat zpět, nakonec se to ale všem úspěšně podařilo. 
 
  



Celý nabitý den jsme ukončili ve městě Kingston, kde jsme zhlédli památník vysloužilých tel. budek 

od Davida Marche, a potom naše osazenstvo vyrazilo směrem k Primarku a Poundlandu, abychom ukojili 

i naši nákupní vášeň. 

Večer v rodinách přišlo velké balení a loučení, jelikož nás čekal závěrečný den v Londýně. 

Londýn nás přivítal nádherným počasím hned zrána. 
  



 

         

 

  



Londýn má překrásné parky,  St. James’s Park u Buckingham Palace nás poskytl dostatek stínu ve velmi 

slunném dopoledni. 

  



Buckingham palace v celé své kráse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše další cesta vedla do nejslavnějšího 

hračkářství na světě The Hamley’s, kde se 

někteří z nás v praxi přesvědčili, že není 

zlato vše, co se třpytí. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po krátké zastávce v Covent Garden jsme si dali rozchod na Leicester Square, kde se každý mohl v klidu 

naobědvat, nakoupit poslední suvenýry, ale také si odpočinout a nabrat sílu. 

  



Nakonec nás čekalo majestátní Trafalgar Square, kde jsme se mohli zchladit u místních fontán a přemýšlet, 

jak Horatio Nelson porazil Napoleona v bitvě u Trafalgaru. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unavení po celé pouti jsme počkali na naše odpočaté pány řidiče, kteří nás bezpečně dopravili zpět domů. 

Na shledanou Anglie, zase někdy příště . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájezdu se zúčastnily žáci ze tříd p1A –k4A s učitelkami Monikou Ščerbíkovou a Jaroslavou Šupovou. 

  



Dojmy účastníků zájezdu  

Výlet byl naprosto top. Lepší zájezd jsem ještě nezažila. Nejlepší byl pobyt u rodin, které 

byly přátelské a mluvily na nás pomalu. Nejznámější památky Londýna na našem programu 

chybět nemohly a také osvěžení v moři. Sen se většině nás splnil ve studiích, kde se natáčel Harry 

Potter… 

Hana Lacková, p1A 

 

Rodina, u které jsem bydlela, byla strašně hodná. Super byl výlet do skanzenu. Nejkrásnější 

výhled byl z útesů Beachy Head, po kterých jsme si udělali procházku, a šli jsme si namočit nohy 

do moře. Návštěva Warner Bros studia, kde se natáčel Harry Potter, byla pro všechny fanoušky 

úžasná. Také nákupy suvenýrů a návštěva Primarku potěšily mnoho účastníků výletu. 

Eliška Guryčová, s2A 

 

Výlet byl moc hezký a dobře zorganizovaný. Vyšlo nám krásné počasí. Studio Harryho 

Pottera bylo fantastické a vzrušující. Bílé útesy byly dechberoucí a byla to ta nejkrásnější věc, 

kterou jsme zatím za svůj život viděly. Městečko Hastings na pobřeží, ukryté mezi dvěma kopci, 

bylo skutečně roztomilé a jeho obyvatelé mají štěstí. Zahrady u zámku Hampton Court byly 

překrásné, jen škoda, že jsme na ně neměli více času. Londýn byl stejně jako minule dokonalý 

a jsme moc rády, že jsme tu opět mohly být. Rodina byla velmi přátelská a chovala se k nám velmi 

mile. 

Nina a Simona, t3A 

 

Plusy:  

 rodiny byly skvělé /jídlo, štědrost, obětavost 

 hezké počasí 

 seznámení se s dalšími lidmi ze školy 

 známé památky, typická anglická příroda 

Mínusy:  

 dlouhá cesta, čekání na trajekt 

Petr Špaček, p1A 

 



Moc se mi to líbilo. Myslím, že to byla příležitost poznat jinou zemi a nové lidi. Snad 

nejlepší pro mne byly bílé útesy. Byl to překrásný výhled a úžasná příroda. I Harry Potter studio 

bylo super. 

Tereza Juráčková, t3A 

 

V Anglii se nám líbilo, hlavně kvůli hezkému počasí a nádherným a zajímavým památkám, 

které nás fascinovaly. Členové rodiny na nás byli velmi milí a my jsme byli rádi, že jsme měli 

možnost bydlet v anglické rodině. 

Patricie a Žofie, s2A 

 

Počasí nám vyšlo až přehnaně dobře. Protože bylo vedro, velmi jsme všichni ocenili 

přestávky na pláži. Není nám líto peněz, co jsme daly za prohlídku Harry Potter studia, ale mohly 

jsme tam strávit více času. Výlet jsme si užily, rodina se nám líbila. Máme pouze kladné dojmy. 

Marie a Eliška, t3A 

 

Anglie je krásná země, užil jsem si celý výlet, protože jsme měli super rodinu, počasí 

i průvodce. 

Jan Jaroněk, s2A 

 

V Londýně se mi líbilo snad všechno. Měli jsme krásné počasí, takže jsem si velice užila 

i túry. Byly dlouhé, ale o to krásnější. Rodina byla milá a ochotná. Velice jsem uvítala zastávky 

a výlet si užila. 

Klára Lněníčková, s2A 

 

Mnoho splněných snů, konečně mé velikosti v obchodech, krásné prostředí, příroda, 

památky, mnoho odlišného, přátelství – bez toho by to nešlo. 

Michael Navrátil, s2A 

 

Nám osobně se nejvíc líbila procházka po křídových útesech a město Hastings. Také studia 

Harryho Pottera, ale myslím si, že to mohlo být ještě víc interaktivní. Moc mě nebavila prohlídka 

Hampton Court, ale líbila se mi ta budova. Samozřejmě taky byly zajímavé památky v Londýně, 



hlavně London Eye a Buckinghamský palác. A taky jsme měly štěstí s rodinou. Byli moc milí 

a příjemní, paní nám moc dobře vařila. 

Sára Zemanová a Anna Nedvídková, s2A 

 

Líbily se nám památky a moře, rodina byla úžasná, i když nás z výletů bolely nohy, bylo to 

super. Cesta byla dlouhá, ale za to to stálo. 

Anetka a Markéta, p1A 

 

Anglie se nám velmi líbila, a proto je těžké vybrat nejhezčí místo. Nádherná byla čtvrť 

Westminster i zvon Big Ben, který je umístěn v Alžbětině věži. Ale nebyli jsme jen v Londýně. 

Navštívili jsme křídové útesy, které se nám moc líbily, protože je v České republice nemáme. 

Nejhorší zážitek je jasný, a to byli racci. Celou dobu nás otravovali. Na trajektu se nám udělalo 

špatně, ale za ty zážitky to stálo. 

Nikola Winklerová a Alžběta Bařinová, p1A 

 

Výlet do Anglie se mi moc líbil. Hostitelská rodina byla příjemná a každá cesta nám 

přinesla nějaké zážitky, jen nás potom často bolely nohy. Též byly dobré obchody. 

Ema Bukovská, p1A 

 

Dne 11. 6. jsme se vypravili do Anglie. Myslím, že kolektiv tu byl velice různorodý 

a zábavný. Přestože cesta byla zdlouhavá, užili jsme si to a pustili nám i pár filmů. Londýn byl 

úžasný. Tolik lidí, zvuků a obrovských budov. Myslím, že naprosto splnil mé očekávání. Určitě 

k tomu dopomohli i naši průvodci a učitelky. Ubytování bylo skvělé. Anglické rodiny jsou tak jiné, 

ale byli na nás velice milí. Navíc měli roztomilého psa. Nejlepší byl asi ten úplně první den. Celý 

týden nám hezky vyšlo počasí a viděli jsme spoustu krásných věcí. Rozhodně jsme si to všichni 

užili. 

Veronika Vincencová a Tereza Hromková, t3A 


