
Za krásami jižní Anglie 

V neděli 10. června se sešlo 20 žáků naší školy v Berouně, aby se vydali společně s žáky z Řevničova a 

Hýskova na zahraniční zájezd s CK Kristof do Anglie. Po nočním přejezdu nás přivítaly bílé útesy 

anglického pobřeží zalité ranním sluncem.  

První den jsme strávili v Portsmouth, kde jsme si v Královském námořním muzeu prohlédli loď HMS 

Victory, na které vyhrál admirál Nelson bitvu u Trafalgaru. Poté jsme si prohlédli město z ptačí 

perspektivy ze Spinnaker Tower. Večer jsme přejeli do Shorehamu, kde nás čekalo ubytování 

v rodinách. 

Druhý den byla na programu návštěva města Hastings, které se v roce 1066 proslavilo slavnou bitvou 

Viléma Dobyvatele. Zde jsme se na chvíli všichni stali pašeráky v pašeráckých jeskyních Smuggler´s 

Adventure. K obědu jsme si nemohli nechat ujít typický anglický pokrm Fish and Chips. Odpoledne 

jsme si ještě prohlédli starobylé městečko Rye a pak už jsme jeli odpočívat zpět do rodin. 

Třetí den nás čekala procházka po křídových útesech Beachy Head. Na malé pláži jsme si nechali 

vlnami omývat nohy a sbírali jsme mušličky. Odpoledne jsme přejeli do Brightonu. Zde jsme se na 

chvíli ocitli mezi mořskými živočichy pod vodní hladinou v Sea Life Centre. Největším zážitkem byla 

možnost dotknout se mořské hvězdice. Zde byl také nejdelší čas na velmi oblíbené nakupování 

suvenýrů. 

Poslední den nás po brzkém vstávání a loučení s našimi anglickými rodinami přivítal Londýn. Projeli 

jsme se lodí po Temži, shlédli na město z London Eye, proběhli kolem Buckinghamského paláce, svezli 

se starým Double Deckerem, městským vlakem a nakonec i lanovkou. K večeři si většina z nás koupila 

u pánů řidičů párky a pak už jsme vyrazili zpět do Doveru. Protože měl trajekt zpoždění, změnilo se 

parkoviště na velký taneční parket, na kterém jsme netancovali jen my, ale i malí cestovatelé z dalších 

autobusů.  

Zpět ke škole jsme dorazili v pátečních odpoledních hodinách. Všichni byli unaveni, ale spokojeni a 

plni příjemných zážitků z cest.  

(Marie Husáková, Lenka Mlsová) 

 

 


