
Zpráva o poznávacím zájezdu CMG a SOŠPg Lerchova 63 Brno do Anglie
ve dnech 7.-13.5. 2012

V pondělí 7.5. jsme v 10 hodin dopoledne naložili zánovní autobus Neoplan dopravce ČSAD Tišnov a vyrazili 
směrem na západ přes Rozvadov do Německa. Kolem půlnoci jsme na odpočívadle u Bruselu nabrali Helen 
Michálkovou, která se i tentokrát stala klíčovou osobností našeho putování po Londýně a okolí. V Dunkerque 
jsme se nalodili na trajekt a se ziskem 1 hodiny při posunu času jsme se ve 3 hodiny ráno ocitli u bílých útesů v 
Doveru.
V úterý 8.5. jsme z Doveru cestovali do Londýna, kde jsme na kraji velkoměsta v non stop Tescu udělali první 
velký nákup potravin. Dále jsme pokračovali do středu města, kde nás u Westminster Abbey vyložil náš autobus a 
my začali s prohlídkou – tento den spíše Londýna královského: Westminster Abbey a Houses of Parliament, dále 
přes St. James´ Park k Buckingham Palace, kde jsme ve správnou dobu shlédli přehlídku střídání stráží. 
Odtamtud jsme prošli do katolické katedrály Westminster Cathedral a tam si dopřáli čas k odpočinku a rozjímání. 
Ještě jsme se vrátili na Whitehall s jízdní gardou a prošli na Trafalgar Square, kde jsme si zašli do National 
Gallery. Protože náš autobus ještě musel až do večera odpočívat po předepsanou dobu 9 hodin, my jsme ještě 
měli čas se studenty zajít přes Piccadily, West End a Chinatown na Oxford Street. Odtamtud jsme se pěšky vrátili 
k Westminster Bridge, kde nás nabral náš autobus a odvezl do Downe. U školy nás čekali skauti z tábora, do 
jeepu naložili zavazadla, ostatní museli pěšky do tábora. Louky byly po předchozích deštích silně rozblácené a 
všichni se od bláta velmi zašpinili, což způsobilo značný pokles nálady po určitou dobu. Ubytovali jsme se v 
budově, před ní vyrostl 1 stan a v nadpozemské únavě jsme se uložili ke svému prvnímu noclehu v Anglii.
Ve středu 9.5. nám Helen připravila pravou anglickou snídani z vajíček, slaniny, párků, fazolí, pečených rajčat a 
žampiónů, k mání byly samozřejmě i opečené toasty s máslem či peanut butter a marmeláda z pomerančové kůry 
či ovocný jam. K autobusu jsme tentokrát kráčeli cestou přes pastviny, kde bylo přece jen o něco méně blátivo. 
Autobus nás zavezl k Natural History Museum a tam se věnovali několik hodin prohlídce rozsáhlých exponátů. 
Když jsme se pak sešli před muzeem, pokračovali jsme pěšky kolem Albert Hall, Albert Memorial, dále přes 
Hyde Park k Speaker´s Corner. Přes ulici jsme se dostali na Oxford Street a tam si dopřáli něco času na nákup. 
Nakonec jsme se dostali do čtvrti Bloomsberry, kde sídlí kulturně-historické British Museum. Tam jsme si dopřáli 
čas k prohlídce až do zavírací doby. Za rohem nás pak nabral náš autobus dovezl zpět do tábora poté co jsme ještě 
na cestě dokoupili nějaké chybějící potraviny. K večeři jsme pojedli kari chicken, opět skvěle připravené jídlo od 
Helen.
Čtvrtek 10.5. byl věnován výletu do královského hradu Windsor, který jsme si během asi 3 hodin zevrubně 
prohlédli. Odtamtud jsme pokračovali do universitního Oxfordu a tam pochodili mezi universitními kolejemi, 
knihovnami i turistickými obchody. Po návratu zpět do campu nám Helen připravila k večeři další anglickou 
specialitu – jacket potatoes, brambory pečené v troubě s možností různé náplně. Ještě večer jsme měli besedu o 
afrických misiích s Brendou – americkou misionářkou, která se zúčastnila londýnského zájezdu s námi.
V pátek 11.5. jsme se vydali na výlet k prehistorickému megalitu Stonhenge a za pěkného počasí jsme si 
mysteriózní místo v pohodě užili. Ještě jsme si po cestě vyzvedli  oběd  - tradiční rybu s hranolky, fish and chips. 
Cesta zpět trvala 3 hodiny, a tak jsme po příjezdu do campu už měli zase chuť na jídlo – tentokrát spaghetti 
bolognese.
Sobota 12.5. byl ještě náš poslední den věnovaný Londýnu. Ráno jsme vyklidili tábor, vše naložili do autobusu a 
odjeli k hradu TheTower of London, kde jsme měli objednanou prohlídku celé dopoledne. Odtamtud jsme šli přes 
Tower Bridge, kde jsme měli takové štěstí, že se most zrovna zvedal pro právě proplouvající loď. Pak po nábřeží 
kolem nejnovějšího mrakodrapu Shard a londýnské radnice jsme se dostali do bankovní čtvrti City. Zastavili jsme 
se u památníku velkého požáru Londýna 1666, odtamtud již byl jen kousek ke katedrále St. Paul´s Cathedral. 
Tam se zrovna konala manifestace proti příčinám  finanční krize v rámci hnutí “Occupy“. Poslední chvíle v 
Londýně většina věnovala prohlídce galerie moderního umění Tate Modern a okolí katedrály. Po sedmé hodině 
večerní se nám všem podařilo sejít se v autobuse na cestu zpátky domů.
Trajekt ve 22 hodin z Doveru jsme stihli, a tak již v časných ranních hodinách jsme se ocitli zpět na kontinentu a 
ujížděli zbývající trasu. Do Brna jsme dorazili krátce po 18. hodině unaveni, ale plní zážitků které si budeme mj. 
prostřednictvím množství fotografií dlouho připomínat.
Po 4 letech jsme tak v olympijském roce uskutečnili úspěšnou návštěvu Anglie. Díky všem, kdo nám tento výlet 
umožnili, díky všem jeho účastníkům a jejich nevšední ukázněnosti a samozřejmě díky Bohu.
Doporučujeme shlédnout fotogalerii ze zájezdu, momentálně je v přípravě. 

Vypracovali J.Smékal a D. Vašáková.




