
Obchodní akademie opět na toulkách po Evropě 

Na závěr prvního měsíce letošního školního roku se žáci z převážně 2. ročníku a několik žáků 

3. ročníku naší školy za doprovodu a dohledu paní učitelky Růženy Rückelové a pana učitele Petra 

Rückela vydali na desetidenní studijně poznávací zájezd do Anglie. Celým zájezdem nás provázela 

zkušená tlumočnice a průvodkyně Klára Newton-Jones z cestovní kanceláře Kristof. 

Zájezd jsme odstartovali v pátek 19. září už brzy odpoledne odjezdem autobusu z České Lípy. A hned 

na začátku jsme si výlet zpestřili zastávkou v Paříži, kde jsme strávili celou sobotu. Protože jsme sem 

dorazili v brzkých ranních hodinách, vyhnuli jsme se dlouhému čekání ve frontě na Eiffelovu vež, a 

mohli tak na ni vyrazit už mezi prvními návštěvníky. Kromě úžasného výhledu na široké okolí jsme si 

samozřejmě nemohli nechat ujít ani další dominanty tohoto nádherného města – Vítězný oblouk, Le 

Louvre, katedrálu Notre Dame, náměstí Concorde, Centre Pompidou a svezli jsme se i Pařížským 

metrem. Poté jsme přespali v malém hotelu u obce Arques, odkud jsme se v neděli ráno přemístili do 

města Calais. Tam jsme se nalodili na trajekt a přepluli na ostrov Velké Británie. 

Z Doveru, kam jsme připluli, jsme opět už autobusem vyrazili na náš první výlet v Anglii – na námořní 

základnu v Portsmouth, kde jsme si prošli loď HMS Victory (Nelsonova loď z bitvy u Trafalgaru) a 

rozhlédli se z věže Spinnaker Tower. Odtud jsme se odpoledne konečně vydali do centra dění celého 

našeho zájezdu – do přímořského města Eastbourne. Tam už na nás čekali naše hostitelské rodiny, 

které nám na několik dalších dnů poskytly zázemí, a my si tak mohli se vším všudy vyzkoušet jejich 

způsob života. 

Hned od pondělka jsme každé ráno ve zdejší jazykové škole nejdříve absolvovali několik lekcí 

o základech angličtiny, anglické kultuře a historii. Vyučovali nás sice britští učitelé, ale výuka byla 

pojata spíše zábavnou formou, kdy jsme hráli různé hry, předváděli scénky, spolupracovali ve 

skupinách a zpívali písně, takže i slabší angličtináři to zvládali bez potíží. Po škole nás vždy čekal výlet, 

pokaždé do jiného města, a večer jsme se opět vraceli do hostitelských rodin. 

Pondělí jsme ještě strávili procházkou po Eastbourne, po pláži a po Křídových útesech (včetně Seven 

Sisters). V úterý už to bylo město Hastings, kde jsme si prošli třeba Smuggler’s Adventure (tmavé 

pašerácké jeskyně s různými atrakcemi). Ve středu jsme byli v Brightonu, a tady jsme zamířili do 

podmořských akvárií Sea Life, prošli se čtvrtí středověkých uliček a prohlédli si Royal Pavilion 

v orientálním stylu. Ve čtvrtek jsme navštívili hrad Hever Castle, který nabízí i mnoho dalších 

zajímavých objektů, jako např. vodní bludiště, přírodní bludiště, zahrady v italském stylu. V pátek, 

poté, co jsme ukončili vzdělávací program, a všichni získali certifikát o absolvování tohoto jazykového 

kurzu, jsme měli celé odpoledne ve vlastní režii. Mohli jsme se tedy libovolně pohybovat po 

obchodech a po pláži v Eastbourne. 

V sobotu brzy ráno jsme se rozloučili s našimi hostitelskými rodinami, a vydali se na náš poslední výlet 

– do Londýna. Tam jsme se svezli lanovkou Emirates Air Line, doubledeckerem i metrem. Viděli jsme 

Tower Bridge, Tower of London s polem vlčích máků vysazených obětem druhé světové války, Big 

Ben, London Eye, Buckinghamský palác, Downing Street, náměstí Trafalgar, Westmister Abbey, čtvrť 

Soho a mnoho dalšího. Bohužel ale v ulicích Londýna bylo neobvykle mnoho lidí, takže tu trochu vládl 

chaos, ale do autobusu jsme dorazili v plném počtu. Večer jsme z Londýna jeli rovnou do Doveru, 

odkud jsme se trajektem opět vrátili na evropskou pevninu a přes noc pokračovali rovnou domů, kam 

jsme přijeli v neděli krátce po poledni. 

Zájezd jsme přežili ve zdraví, měli jsme neuvěřitelné štěstí na počasí, které je ve Velké Británii 

nevyzpytatelné, nakoupili jsme sobě i svým blízkým dárečky, poznali jsme nejen nová místa a lidi, ale i 

způsob, jak žijí, zdokonalili svou angličtinu a domů se vrátili spokojeni. 
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