
Studenti  SŠIEŘ Rožnov p. R. v jižní Anglii 

 

   Letos v dubnu zamířili studenti a studentky naší školy, v rámci týdenní poznávací exkurze, na jih 

Velké Británie. 

   12. 4. 2016 jsme se trajektem z Calais přemístili do anglického Doveru. Od „bílých stěn Albionu“ 

jsme v časných ranních hodinách vyrazili směr Brighton. V tomto kouzelném přímořském letovisku 

jsme navštívili Sea Life Center – podmořský svět, Royal Pavilion – královský pavilon, toulali se 

malebnými uličkami Lanes a na vyhlášené  North Street si udělali radost drobnými nákupy. Na pláži  

u Brighton Pier, za přívětivého počasí, jsme si odpočinuli a ochutnali místní speciality. Večer jsme se 

ubytovali v rodinách v nedalekém Worthingu, městě s bohatou lázeňskou tradicí. Možnost 

komunikace s anglickými rodinami, ochutnávka tradiční anglické kuchyně, seznámení se s místními 

zvyklostmi byly výhodou i velkou výzvou pro všechny! 

  Po Worthingu následovalo město Portsmouth, které proslavil nejen anglický realista Charles 

Dickens. Portsmouth je zajímavé také tím, že se v něm nachází základna britské námořní flotily. 

Návštěva slavných doků s kotvící lodí admirála Nelsona (Victory, Warrior, Mary Rose), plavba kolem 

přístavu či návštěva nedalekého honosného hradu Arundel za opět slunečného počasí nám vyplnily 

další výjimečný den v Británii. 

  Čtvrtek jsme strávili u útesů Beachy Head a Seven Sisters, které jsou svou impozantností často 

vyhledávány nejen britskými filmovými tvůrci. Procházkou jsme se dostali až na prosluněnou 

písečnou pláž a nešlo nevyzout si obuv a neokusit teplotu vody na vlastní kůži V odpoledních 

hodinách jsme přejeli do historického města Hastings, kde si v roce 1066 podmanil starou Anglii 

Vilém Dobyvatel. Toto město je proslaveno také svými pašeráckými jeskyněmi a rovněž typickou 

přímořskou atmosférou. Obojí jsme přijali s nadšením.  

  Poslední den v Anglii byl věnován Londýnu. Ten nás přivítal deštivým počasím, kterým se s námi  

 ve večerních hodinách také rozloučil. Přesto jsme s nadšením viděli mnohé. Muzeum voskových 

figurín Madame Tussaud´s bylo unikátní, na Piccadilly Circus jsme ochutnali fish and chips, cestou na 

Baker Street jsme se vyfotili u sochy Sherlocka Holmese, v Soho jsme se náhle ocitli v malé Číně, 

odkud jsme se přesunuli na slavnou nákupní Oxford Street; navazující Regent Street nás dovedla  

na White Hall Street s vládními budovami, historickými monumenty a sídlem britského premiéra. Jen 

„přes ulici“ stálo Westminster Abbey a Houses of Parliament. V National Gallery jsme obdivovali díla 

starých mistrů i autorů moderních uměleckých směrů – vyfotit se u van Goghových Sunflowers bylo 

milou nutností Poslední zastávkou před naším odjezdem bylo monumentální London Eye. Z ptačí 

perspektivy jsme měli možnost vidět řadu významných architektonických skvostů  – moderní  

londýnské mrakodrapy i historické unikáty. I když unaveni téměř 24hodinovou jízdou, domů jsme 

přijeli nadšeni a obohaceni o jedinečné a nezapomenutelné zážitky.   

So, goodbye Piccadilly, farewell Leicester Square, it´s a long, long way to our homes but my heart´s 

right there 

 

Pavlína Chovancová, Alena Foukalová, studentky a studenti SŠIEŘ 
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