LONDÝN 2013
Dva měsíce prázdnin uběhly jako voda a začátek školního roku byl tady. Pro pár
studentů to znamenalo brzký odjezd přes moře. Náš výlet začal ve F-M na autobusovém
nádraží, kde jsme se spočetli, naložili kufry do autobusu a hurá směr Anglie. Cesta byla
dlouhá, avšak díky moderní technice a filmům ne až tak nudná. Před Eurotunelem nás při
vší smůle opustil jeden člen výpravy. Už nás tedy nebylo 14 ale jen 13. Po důkladné pasové
kontrole nás i s celým autobusem naložili do obrovského vlaku, který nás převezl pod La
Manche.
Příjezd do Londýna byl ospalý, avšak první dojmy z krásného velkoměsta nás
probraly. Z Victoria coach stations nás známy dvoupatrový bus dopravil k hotelu, který byl
jako vystřižený z Harryho Pottera. Uvítala nás příjemná recepční a její macatý bílý
kocourek. K našemu překvapení tam na nás čekala i paní profesorka Kolářová. Dívčí části
skupiny však úsměv ze rtů brzo spadl, zjistili jsme totiž, že naše pokoje se nacházejí až
v posledním patře, což znamenalo několikadenní rozcvičku.
Nestihli jsme ani pořádně vybalit a profesorky nás již hnaly objevovat krásy
Londýna. První na seznamu bylo The National Maritime Museum a The Royal Observatory
v Greenwich, kudy prochází nultý poledník. Než jsme se stačili pořádně rozkoukat,
profesorky byly ty tam a návrat do hotelu byl v naší režii. Po krátké procházce a večeři
jsme zamířili k nejbližší stanici metra. Zanedlouho jsme se zorientovali v jednotlivých
linkách a zamířili domů.
Druhý den jsme začali anglickou snídaní: vejci se slaninou a hromadou toastů. Opět
jsme vyrazili do ulic, čekaly nás ty nejznámější památky: Kensington Gardens, Albert
Memorial, Harrods, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Covent Garden, Piccaddily
Circus. Odpoledne si už každý šel po svém.
V neděli jsme si udělali příjemnou procházku podél Grand Union Canal na Camden
Lock market, cestou jsme viděli část Londýnské ZOO a luxusní domy londýnské smetánky.
Na tamější tržnici nebylo možné si nic nekoupit.
Další den nám počasí nepřálo a skoro nepřetržitě, byť jen trochu, pršelo. Ale i přes
to jsme toho dost zvládli. Prošli jsme se jako William a Kate Westmisterskou katedrálou,
kde díky objednanému vstupu, jsme nemuseli stát v nekonečné frontě. Pod deštníky jsme
šli podél břehu Temže až k The Globe a Tate Modern galery. Přešli jsme po mostě, kde se
procházela Bridget Jonesová k St. Paul’s Cathedral. Svižným tempem jsme pokračovali
přes city, plné vyfešákovaných gentlemanů v oblecích k Toweru, kde jsme zakončili naši
poslední hromadnou výpravu.
Odpoledne a úterý si každý program určoval sám. K oblíbeným zastávkám patřila
Baker street, Oxford street v čele s Primarkem, národní muzea (byla zdarma) a přilehlé
kavárny a hospůdky.
Středa byla nejsmutnější den a to nejen proto, že jsme odjížděli. S dvakrát většími
kufry jsme dojeli opět na Victoria coach stations, odkud jsme pokračovali domů. Plní
dojmů a zážitků jsme rozlámaní po 25 hodinách cesty vystoupili na autobusovém
stanovišti ve F-M. Za těch pět dní jsme si Londýn opravdu zamilovali a nikdy nebudeme
litovat toho, že jsme jeli.
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