
Poznávací zájezd do Velké Británie 

Na začátku letošního školního roku se studenti hlineckého gymnázia vypravili na týdenní 

poznávací zájezd do Velké Británie. Tato tradice započala již v roce 1995, kdy se uskutečnil první 

poznávací zájezd, a od té doby se pravidelně zájezdy organizují každé dva roky. 

Letošní jubilejní desátý zájezd směřoval do severozápadní Anglie, severního Walesu a do 

Londýna. Akce započala v pondělí 14. září, kdy jsme nastoupili v Hlinsku do autobusu a po 

čtyřiadvaceti hodinách jsme vystoupili v Liverpoolu. Toto město bylo v minulosti jedním z center 

první průmyslové revoluce a jeho prohlídka byla právě průmyslovou revolucí motivovaná. Přesto 

jsme neopomenuli v Liverpoolu navštívit místa spojená s kapelou Beatles. 

Následující den byla na programu procházka po Manchesteru. Po prohlídce tamějších 

revitalizovaných doků jsme došli k Manchester United, největšímu soukromému stadionu v Británii. 

Studenti si prohlédli celý areál stadionu, mimo jiné šatny hráčů, sprchy, místnost pro tisk nebo 

místnost pro VIP hosty. Odpoledne jsme navštívili Chester, jedno z nejmalebnějších městeček 

v Anglii. Toto město je významné svým historickým centrem, které je dosud obehnáno hradbami 

z římského období a má nejvíce zachovaných pro Anglii tolik typických hrázděných domů.  

Dalším den byl věnován výletu do Walesu, který nabídnul přírodní i historické skvosty.  

Studenti zde navštívili dva středověké hrady, Conwy a Caernarfon, zavítali do vesničky s nejdelším 

názvem na světě, do Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Během cesty nás 

uchvátily výhledy na malebné pohoří severního Walesu Snowdonia. Velkým zpestřením a zároveň 

i skvělou tečkou celého vydařeného dne byla zábavná ukázka zpracování břidlice v místním muzeu.  

Předposlední prosluněný den jsme strávili převážně v autobusu. Cestou do Londýna jsme se 

zastavili v Coventry. Město bylo až donedávna centrem automobilového průmyslu ve Velké Británii, 

o čemž jsme se mohli přesvědčit v místním Muzeu dopravy. Za druhé světové války se toto 

průmyslové centrum stalo cílem německých náletů a bylo velmi citelně poškozeno. Důkazem toho 

jsou pozůstatky místní katedrály, které jsme rovněž navštívili. 

Poslední den na nás čekal Londýn. Přestože jsme byli již poměrně unaveni, zvládli jsme 

program, který je většinou náplní dvou dní. Prohlédli jsme si jak the City of London tak i Westmister, 

zvládli jsme cestování v londýnském metru i londýnskou nadzemkou. Večer jsme se rozloučili 

s Londýnem úchvatným pohledem od Královské observatoře na sluncem zalitý starobylý Greenwich 

s Temží a moderními futuristickými budovami v pozadí. 

Cesta domů uběhla rychle a každý měl dost času, aby vstřebal všechny zážitky, aby si 

uvědomil, kolik nádherných míst jsme viděli, aby pochopil, že Británie je země, kde se zákony nejen 

vydávají ale i dodržují a kde žije spousta ochotných, milých a usměvavých lidí. 



 


