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Po dvou letech jsme opět navázali na naši tradici a vydali se studenty od sekundy až 

po 3. ročník a septimu na výukový pobyt do Londýna. Proč jsme si vybrali právě 

hlavní město Velké Británie? Studium v Londýně totiž slibuje nezapomenutelný pobyt 

s tisíci možnostmi – dopolední studium můžeme lehce kombinovat s návštěvami 

památek a zábavou. Jsou tu nádherná muzea, která rozhodně nejsou nudná, úžasné 

galerie lákající na staré mistry i moderní umění, samozřejmě jarní procházky v 

rozkvetlých parcích, a v neposlední řadě i nakupování – neexistuje ten, kdo by si 

nevybral! 

Londýn je jedno z největších měst na světě, je v 

podstatě státem ve státě. Tato metropole nad 

Temží naše studenty hlavně překvapila především 

tím, jak nenásilnou a příjemnou formou kombinuje 

prvky starých památek s nejmodernější 

architekturou. Londýn nabízí pamětihodností tolik, 

že je nestihnete projít ani za měsíc. Londýn je 

považován za jedno z nejkosmopolitnějších měst 

světa, o zábavu není nikdy nouze! 

Říkám svým studentům „London is great.“ - Ne, 

možná namítnou jiní angličtináři, správně anglicky 

to je large! Jenže se mýlí. Londýn je, aspoň pro mě, 

nejen large, ale především great. A věřím, že mě 

naši studenti po letošním týdenním pobytu 

chápou. Londýn mám nesmírně ráda, protože 

miluji městský způsob života, jeho metro, parky, 

cesmínu a taky medvídka Pú či Petera Pana.  

Mám ráda anglický humor, anglickou korektnost, 

anglickou ochotu předpokládat, že jste slušný 

člověk, dokud jim nedokážete opak. Mám ráda i 

anglickou nesdílnost a rezervovanost, protože se 

sama do sociálních kontaktů taky zpravidla nehrnu 

a nedělá mi dobře, když mě do toho někdo nutí.  

Ale není to jen idyla: Londýn je jiný – celá Británie je 

jiná – než konvenční obrázek poskládaný z filmů s 

Hughem Grantem, turistických průvodců, z 

Čapkových Anglických listů, Arthura Ransoma, 

Tolkiena a Sherlocka Holmese. Spořádaná 

měšťácká společnost, to je jen povrch, často dost 

chatrný a popraskaný povrch. Británie je také 

země neuvěřitelné etnické směsi ze všech koutů 

bývalého Impéria i odjinud, město Pákistánců, 

Indů, Jamajčanů, Řeků, Turků, Židů, Afričanů 

neurčitého původu, Rusů… ale i Poláků, Čechů a 

Slováků. Londýn je opravdu large, tedy veliký – 

hodně, dokonce nepředstavitelně veliký. Se 7,5 

miliony obyvatel je třetím největším městem Evropy 

a také druhým největším městem západní 

civilizace.  Přitom to, čím dnes je, představuje 

vlastně ústup ze slávy. Po celé devatenácté století 

byl největším městem světa a co víc, také 

nepopiratelným hlavním městem světa, neboť nad 

Britským impériem slunce nikdy nezapadalo. 

Přestanu být patetická a lehce shrnu, co jsme 

viděli a zažili. Po strastiplném nočním přejezdu do 

Calais, pak trajektem do Doveru, nás ráno uvítal 

chladný, deštivý Londýn a sedmihodinová pauza 

pro řidiče. Statečně jsme se obrnili deštníky a 

dobrou náladou a vyrazili k Temži, kde se před 

námi jasně rýsovala dominanta – Parlament 

s hodinovou věží, na níž právě odbíjel Big Ben. 



Naše průvodkyně Adélka byla výborně připravená 

a podávala zajímavé výklady, nejen z bohaté a 

dlouhé historie města. Přešli jsme řeku a obdivovali 

Westminsterské opatství, park st. James, 

Buckinghamský palác a královskou gardu 

v zimních modrých uniformách s medvědí čepicí 

naraženou tak hluboko, že přes ni jistě nemohou  

vidět. První den nám byla opravdu zima a tak jsme 

uvítali Národní galerii na Trafalgaru. Nemohli jsme 

vynechat zastavení na Piccadilly, oblíbený 

meeting point Londýňanů pod Erosem či centrum 

West Endu – Leicester square.  Nakonec naše 

studenty přemohlo Britské muzeum. Alespoň jsme 

na chvíli v zamyšlení postáli u Rossetské desky. 

Konečně byl večer a hostitelské rodiny si naše 

studenty rozebraly a odvezly domů. V dalších 

dnech probíhala vždy dopoledne výuka a 

odpoledne jsme vyráželi za poznáním. Do 

Windsoru, oblíbeného víkendového sídla královské 

rodiny nebo do Cambridge. Je to sice malé 

městečko, ale rozhodně velké slávou. Na univerzitě 

zde studovaly osobnosti jako Isaac Newton, či 

Charles Darwin a 81 zdejších studentů získalo 

Nobelovu cenu. Jak se tam žije a studuje nám 

přiblížila naše absolventka a nynější studentkou 

Claire´s College, což byla myslím velká motivace 

pro ty nynější.  Zastavili jsme se i na prohlídce 

leteckého muzea v Duxfordu, při přečtení slovíčka 

„Czech“ hned v úvodní expozici jsme byli náležitě 

hrdí. V 30. letech se zdejší základna stala 

domovem stíhacích perutí RAF českých letců, kteří 

se významně zasadili v bitvě o Británii. Jedno 

odpoledne patřilo Greenwichi, námořnímu muzeu 

s velkou zdejší atrakcí – lodí Cutty Sark, určenou 

pro přepravu čaje z kolonií. Toto místo má už 

přístavní duši, i když leží ještě kus od moře, námořní 

lodě tu kotvily odjakživa.  Prošli jsme i okouzlujícím 

tunelem z 19. století pod říčním dnem, podle 

našich studentů to byl zajímavý zážitek jak 

z verneovky. Výstup do kopce ke Královské 

observatoři a k nultému poledníku nám byl na 

závěr dne odměnou. Před námi se otevřel nezvyklý 

panoramatický pohled na Londýn. 

Poslední den našeho pobytu nám vysvitlo i 

sluníčko. Nejdřív prohlídka Toweru, královské 

korunovační klenoty i neodmyslitelní Beefeatři a 

havrani hlídající blaho království už více než tisíc let. 

Tower bridge se sice nezvednul, ale i tak tam bylo 

velmi rušno. Divadlo Globe, Tate Modern a 

Millenium bridge nás vedli k další nádherné 

dominantě města - katedrále sv. Pavla. Náročný 

výstup do kupole vedlo přes více jak 500 schodů, 

ale 360°pohled na moderní City a nejvyšší evropský 

mrakodrap Shard byl opravdu dech beroucí. 

Vypsat vše se mi nepodařilo, není divu, zážitky, 

které si naši studenti odvezli, jsou 

nezapomenutelné a otevřely jim nové obzory. 

Vyzkoušeli si své dovednosti konverzace v přímém 

přenosu a mohu vám s pýchou říct, že všichni 

uspěli. Angličtina je pro ně už samozřejmostí a rádi 

ji používají.  Bez znalosti angličtiny se jistě lze 

v Londýně nějak protlouct, ale nebudete z toho 

mít mnoho. A to je ten rozdíl oproti jiným zemím, 

kde se bez znalosti místního jazyka lze vždy obejít, 

protože jej můžete nahradit – angličtinou.                                                                                                                                                                    

Za KG, Zuzana Procházková, učitelka angličtiny 


