
Průběh pobytu v Anglii - stručné zpravodajství
• 7.10.2015

 7:00 Odjezd od Obecního úřadu v Rudné pod Pradědem
13:00 Příjezd do Prahy a krátká přestávka
14:00 Rozvadov - překročení hranice
16:00 Amberg - pokračování přes Bavorsko směrem na Koblenz
20:00 Mannheim - čeká nás spánek a podle předpokladu trajekt kolem 4:00 ráno

• 8.10.2015

  4:00 Calais - nalodění na trajekt a cesta nočním kanálem La Manche. Cestou trajektem 
jsme si užívali noční moře a hvězdnou oblohu

  6:30 Dover - připlutí do přístavu a vylodění. Měníme čas o hodinu zpět, tedy z 6:30 na 
5:30.

          (Vše další již bude anglického času)
  6:00 Londýn - procházíme se parkem Greenwich, kterým prochází nultý poledník. 

Pozorujeme ranní Londýn a nádherně osvětlené mrakodrapy
  8:30 začátek školy - začínáme výuku ve Welling s rodilou mluvčí Robin. Předpokládaný 

konec ve 12:30
12:30 Odpoledne si prohlídneme starý Londýn, Tower, Tower Bridge a přístav s jachtami. 

Večer nás čeká ubytování v rodinách.

          Škola byla velmi náročná, po noci strávené v autobuse jsme byli hodně unaveni. 
Procházka po Londýně nás také dost unavila, ale stálo to za to. Velký hlad nás 
zahnal do KFC (maminky snad prominou - jinak to nešlo), ale většině z nás to 
stejně nechutnalo, takže jsme pak nakrmili u Temže racky. Příště zvolíme jiný
lokál. ;-)

20:00 Odcházíme do jednotlivých rodin. Dojmy Davči, Toma a Filipa jsou fantastické. 
Přivítala nás velmi milá paní Angel a její manžel Nigel. Mají syny se stejnými jmény,
jeden Tom a druhý James Filip. Domeček mají beautiful.

          V pátek dopoledne nás čeká škola a odpoledne Harry Potter studios.

• 9.10.2015

  8:30 začátek školy
13:00 Dostali jsme certifikáty, známky nic moc.
14:00 Přejíždíme Temži trajektem, včera jsme ji překonali tunelem pod řekou.
15:00 Prohlídka Hary Potter Studios

          Spaní v rodinách je skvělé. Kuba, Ondra a Eliška bydlí v krásném dřevěném 
zahradním domečku a na snídani měli medové kroužky s mlékem a pomerančový 
džus.

20:00 Návrat do rodin a večeře. Celé odpoledne jsme strávili v ateliérech Harry Potter. 
Zítra nás čeká Brighton a moře, a protože jsme všichni moc hodní, tak ještě také 
návštěva mořského světa. Školu už máme za sebou, tak teď už to bude jen zábava.



• 10.10.2015

Ještě jsme nenapsali o počasí. Od počátku nás provází slunečno a modrá obloha, 
včera bylo 19°C, dnes se necháme překvapit. Je další ráno a po snídani vyrazíme 
k moři. Kačka, Baruška a Jess si ve své hostitelské rodině hrají s jejich dětmi a třemi
psy. 

10:00 V Brightonu si prohlížíme oblázkovou pláž.
11:00 Jsme v podmořském světě. Všude kolem nás a také nad hlavami plavou žraloci a 

želvy obrovské.

Jarda, Alenka a Klárka vyměnili rodinu a tak poznali další domácnost.

16:00 Kocháme se krásou křídových útesů Beachy Head, projeli jsme se přes Eastbourne 
a večer nakupovali dárečky pro rodiny.

20:00 Návrat do rodin. Tom, David a Filda mají na večeři pizzu.

Zítra nás čeká další část Londýna a ve večerních hodinách odjezd domů. Jsme 
unavení, je to náročné, ale budeme mít dlouho na co vzpomínat.

(Na fotografii chybí Jess, protože chodí po městě se staršími dětmi.)



• 11.10.2015

  A máme tu poslední anglické ráno. Odjíždíme od rodin do Londýna, kde musíme 
strávit 9 hodin, kvůli povinné přestávce řidičů autobusu. Prohlédneme si Big Ben, 
Westminsterský palác (kde zasedá parlament), Buckinghamský palác (sídlo 
královny Alžbety II.)

20:00 Loučíme se s s Londýnem a odjíždíme domů. Dnešek byl hektický, celý den v 
poklusu. Jsme unavení, ale šťastní a těšíme se na návrat domů. Asi za tři hodiny 
překonáme trajektem kanál.

22:00 V Doveru jsme se nalodili na trajekt a opouštíme ostrovy.

• 12.10.2015

01:00 (Opět už SEČ) Vyjíždíme z trajektu na kontinent. V autobuse se snažíme usnout, ale
moc to nejde. Jsme polámaní a unavení...

09:00 Frčíme po německých dálnicích. Za chvíli nás čeká snídaně.
12:30 Přejíždíme hranice Česka. Zatím jde vše podle plánu, pokud se nic zvláštního 

nestane, přijedeme kolem 20.00.

Na FB stránkách CK, se kterou jsme celou akci absolvovali, naleznete také 
fotografie účastníků naší školy. Viz:

 https://www.facebook.com/CKZuzanaSmoradova


