Historické hrabství Northamptonshire, jeho okolí a jižní pobřeží
Anglie- zájezd pro několik základních škol z našeho okresu
Historické hrabství Northamptonshire a jeho okolí nabízí mnoho kulturně-historických
zajímavostí, jakož i příležitostí pro seznámení se s proslulým ostrovním vzdělávacím
systémem. Letos začátkem října mělo 30 žáků ZŠ Komenského 17 Domažlice možnost
zúčastnit se spolu s žáky ZŠ Staňkov, Stod a Koloveč zájezdu do těchto míst v Anglii. Při
společném putování čekaly na děti návštěvy hned dvou elitních univerzit, dále pak prohlídky
několika významných anglických měst. O autentický zážitek se postaral pan průvodce, který
univerzitu v Nottinghamu absolvoval. Díky tomu dostali žáci reálnou představu o
univerzitním životě v Británii a někteří z nich jistě získali i motivaci vrátit se do tohoto centra
světového vzdělávání při svém budoucím studiu. Ubytování včetně snídaní i večeří bylo
zajištěno přes anglickou agenturu v hostitelských rodinách, které poskytovaly žákům i
obědové balíčky.
V sobotu 1. října nastoupili žáci základních škol Komenského 17 Domažlice, Staňkov, Koloveč
a Stod s pedagogickým doprovodem do autobusu a vydali se přes Německo, Belgii a Francii
do francouzského přístavu Dunkerque, kde se všichni nalodili na trajekt. Plavba byla
příjemná.
Po překonání kanálu La Manche jsme se vylodili v britském DOVERU, který nás za nedělního
rozbřesku přivítal typickými křídovými útesy, jejichž jasně bíla barva dala za vznik názvu
Albion, jak je tato ostrovní monarchie často nazývána. Následným přejezdem jsme se dostali
až do metropolitního a tradičního hrabství NORTHAMPTONSHIRE v centrální Anglii.
Následovala prohlídka města NORTHAMPTON, historického centra Anglie, kde dříve sídlil
královský parlament. Podívali jsme se na místo, kde byl vězněn Thomas Becket, známý jako
sv. Tomáš z Canterbury. Prošli jsme se i kolem historické budovy HOLY SEPULCHRE, místní
radnice a prohlídku zakončili v místních středověkých uličkách.
Kvečeru se začali na místo srazu v Nordhamptonu sjíždět zástupci našich hostitelských rodin,
aby si nás odvezli po dvou, třech, či čtyřech osobách do svých domovů. Na několik žáků
čekalo nenadálé (po seznámení s rodinou ne však nemilé) překvapení ze strany anglické
agentury zajišťující ubytování, a to změna rodiny, ve které měli být ubytováni. Následovaly
první zážitky v rodinách, první pokusy o dorozumění se, první společná večeře...
Naší pondělní dopolední zastávkou bylo COVENTRY - nejekologičtější město na Ostrovech,
které bylo za účelem zachování tajemství o prolomení algoritmu německých šifrovacích
zařízení obětováno nacistickým náletům a po válce znovu vybudováno. Chvíle strávené ve
vybombardované katedrále i výklad pana průvodce hluboce zapůsobily na všechny přítomné.
Odpoledne patřilo návštěvě kouzelného městečka WARWICK, kde všechny účastníky zájezdu
nadchla prohlídka proslulého anglického hradu WARWICK CASTLE.
Čtvrtý den nás čekala návštěva tradiční britské univerzity v OXFORDU. Součástí programu
zájezdu byl i blok výuky anglického jazyka v místní jazykové škole certifikované u British
Council. Všichni žáci obdrželi certifikát o absolvování tohoto výukového bloku. Prestižní
univerzita nás přivítala mnoha historickými budovami, kde jsme se mohli procházet mezi
prominentními studenty. Žáci ocenili hlavně návštěvu slavných kolejí TRINITY COLLEGE a

zejména CHRIS CHURCH COLLEGE, jejíž interiéry proslavila zejména série filmů o H.
Potterovi. Zbyl i čas na procházku typickými uličkami univerzitního městečka a na obzvláště
děvčaty vytouženou návštěvu obchodu Primark v centru města. Poté jsme ještě navštívili
nejstarší univerzitní muzeum na světě.
Pátý den nás po snídani čekala cesta autobusem do zhruba hodinu a půl vzdáleného města
NOTTINGHAM. Prohlídku tohoto kulturního a ekonomického centra oblasti jsme zahájili u
zámku WOLLATON CASTLE, jehož prostory byly využity pro natáčení série filmů s Batmanem.
Všechny nadchla také prohlídka areálu elitní UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, kde jsme poznali
typický studentský život a seznámili se i s věhlasným britským vzdělávacím systémem. Kromě
procházky kolem historických budov kampusu na nás čekala i exkurse v knihovně a
přednáška na téma Brexit v anglickém jazyce. I na dotazy žáků k přednášející paní profesorce
došlo. Cesta k autobusu vedla kolem univerzitní nemocnice Queen's Medical Centre, která je
největší nemocnicí Velké Británie.
6. října ráno následoval po srdečném rozloučení s našimi „anglickými rodiči a sourozenci“
přejezd autobusem na jih Anglie. Rádi jsme znovu obdivovali zářivě bílé křídové útesy a
vydali se na procházku podél nich na prohlídku města BRIGHTON k BRIGHTON PIER, což je
největší a nejznámější molo v Brightonu s velkým množstvím atrakcí.
SEA LIFE se jmenuje nejstarší provozní akvárium na světě a představuje ohromující dílo
viktoriánské architektury. Ponořili jsme se zde do hlubin oceánu, kde jsme obdivovali ryby
nejrozmanitějších velikostí, barev i tvarů. Mrazilo nás při pohledu na žraloky či hady, které
jsme měli na dosah. Úžasnou podívanou umocňovala tajemná hudba linoucí se tiše z
reproduktorů.
Vidět ROYAL PAVILLON, bývalý královský palác postavený pro prince regenta na počátku 19.
století ve stylu inspirovaném Indií, bylo skvostným zážitkem již za denního světla. A co teprve
za tmy, když se před námi objevil nasvícený světle růžovými a fialovými barvami, to už měli
leckteří z nás pocit, že se přenesli do říše pohádek!
Když ne přímo zaplavat si v moři, tak aspoň smočit nohy, i to se některým z nás poštěstilo.
Velikým zážitkem byla též cesta Eurotunelem, jak je nazýván přes 50 km dlouhý podmořský
železniční tunel pod Lamanšským průlivem, vedoucí mezi anglickým Folkestone a
francouzským Calais. Jeho průměrná hloubka je 45 m pode dnem moře. Od dokončení
Gotthardského tunelu v červnu 2016 je Eurotunel třetím nejdelším železničním tunelem na
světě, po zmíněném švýcarském Gotthardském tunelu (57 km) a japonském tunelu Seikan
(54 km). Vlak, kterým jsme cestovali, dosahuje maximální rychlosti 160 km/hod. Dále již
cesta domů ubíhala zvláště spáčům docela rychle: Calais- Francie, Belgie, Německo a v pátek
odpoledne... home, sweet, home!
Strávit v Anglii první říjnový týden a nezažít ani jednou při výletech déšť, naopak si dosyta
užít krásných dnů plných slunečního svitu – to sice nezní moc věrohodně, ale kdo nevěří,
může se přesvědčit na fotografiích – viz http://komenskeho17.rajce.idnes.cz/.
Srdečně děkujeme všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu zájezdu, a to hlavnímu
organizátorovi akce pro všechny školy- ZŠ Staňkov, vedoucí zájezdu paní učitelce Soňe
Votrubové, skvělému panu průvodci, spolehlivým řidičům autobusu, všem kolegyním ze ZŠ

Staňkov a Stod a hlavně samotným žákům za respektování pokynů všech učitelů, za
dochvilnost a za příkladné chování k sobě navzájem jak při výletech, tak i ve večerních
chvílích strávených s anglickými rodinami v jejich domovech. Velký dík patří samozřejmě
rodičům účastníků zájezdu za to, že svým potomkům jak finančně, tak projevením důvěry v
organizátory i v děti samotné umožnili se takovéto dosud zcela ojedinělé akce zúčastnit.
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