
Anglie, březen 2019
42 dětí z Květňáku, dvě učitelky, 1 průvodce z cestovní kanceláře 

CHA-CHA



13.3. vyrážíme ve 14:00 od Květňáku. Míříme přes Německo, 

Belgii a Francii do Anglie. Střídáme se pravidelně po třech 

hodinách, únava je zrádná…



Dlouho netušíme, že ve 

Francii probíhá 

bezpečnostní akce a že 

nebude snadné přiblížit se 

ke kanálu La Manche.

Po šesti hodinách různých  

objížděk se přece 

dostáváme k cíli. Jsme v 

Calais, v přístavu, který 

trajekty spojuje Francii s 

Velkou Británií.



Najíždíme… a zanedlouho na mnohé začínají působit vlny.

Někteří z nás mírně mění barvu, přesto statečně zvládáme 

širokou námořnickou chůzi i úprk k nejbližším toaletám. 



Odolnější vyrážejí na horní palubu, odměnou jim je občasná 

slaná sprška.



2. den

Velké vlny jsou 

překonány a blížíme se 

k bílým útesům 

Doveru.



Míříme do filmových studií Warner Bros, čeká nás Harry

Potter, Bradavice, Zobí ulice a svět čar a kouzel. Z našeho 

příjezdu jsou překvapení všichni.



Prohlídka studií opravdu stojí zato…



… procházíme pavilony, žasneme a sbíráme razítka do našeho 

cestovního potterovského pasu,



Překvapují nás další a další místnosti a exponáty.



3. den se vydáváme do 

Londýna, první zastávkou 

je oficiální sídlo britského 

panovníka 

Buckinghamský palác



Pozorně nasloucháme, kudy šly britské dějiny…



… a pokračujeme k 

historické budově 

Horse Guards, 

která původně tvořila 

vchod do paláce 

Whitehall



Načasováno máme přesně.



Trafalgar Square 

Posloucháme výklad, 

prohlížíme si sloup 

admirála Nelsona, 

budovu Národní 

galerie a …



…udivujeme pana průvodce našimi dějepisnými znalostmi i 

ohebností.



Na New Oxford Street se slečny odměňují nákupem v 

Primarku, kluci dávají přednost posilnění a okupují rychlé 

občerstvení.



Odpoledne přejíždíme do Camden Town, oblasti známé 

svými trhy, bary, hudební kluby…



Užíváme si i cesty lodí po umělém kanále. Kolem ZOO 

míříme k malým Benátkám, plným kotvících obydlených lodí.



• Večer nás čeká procházka 

po Soho, projížďka 

nočním Londýnem a 

perličkou dne je návštěva 

nejvyššího londýnského 

mrakodrapu The Shard.



Takovou výšku 

musíme náležitě 

zdokumentovat.



4. den odjíždíme do Windsoru, kde se nachází jedna z 

dalších oficiálních rezidencí královské rodiny.



Prohlídkou trávíme celé dopoledne a z hradu nás vyhání až 

hlad.



Ještě se chvilku zdržíme nákupy a už jen…



…oběd a oslavný taneček.



Odpolední program je jasný. Nově otevřený:



Mimo mnohé atrakce je v celém velkém areálu stále co 

obdivovat,



včetně dveří na WC a barevného vláčku,



největším skvostem je však tamní Miniland.



5. den se ráno loučíme s „náhradními rodiči“ a vyrážíme ještě 

jednou do Londýna.



S heslem kdo si počká, ten se dočká, obdivujeme 

exponáty v Science Museum.



Neopomeneme ani 

Albert Memorial
(Albertův památník), 

vybudovaný na přání 

královny Viktorie jako 

památka na jejího 

milovaného manžela, 

prince Alberta a



Royal Albert Hall (Královská Albertova hala umění 

a vědy)



Dál pokračujeme k zastávce místní dopravy, cestou nás zdrží 

telefonní budky.



Rychle nastoupit, obsadit horní patro a chvíli pozorovat 

londýnské ulice z výšky až na…



Piccadilly Circus



Přes nepřízeň počasí se 

těšíme na London 

Eye.



A nezklame nás ani sluníčko ani nádherný výhled.



Pozdě odpoledne se i přes nastupující únavu těšíme na plavbu  

po Temži. Míjíme Tower, podjíždíme Tower Bridge.



Doplouváme do přístavu Greenwich a zastavujeme se u 

Cutty Sark, britské plachetnice, která v 19. století dovážela čaj 

z Číny do Velké Británie (tzv. čajový klipr).



Své cestování končíme jednou nohou na západě a jednou na 

východě, na nultém poledníku u obzervatoře.



Zvládly jsme to, my i 

našich 42 dětí, a bylo to 

super. 

Určitě i  díky skvělému 

průvodci Michalu 

Chalupovi.


