
Obchodní akademie na cestách po Velké Británii a Irské republice 

Po náročných přípravách ve škole i doma vyjeli žáci Obchodní akademie opět poznávat cizí země. 

Tentokrát bylo cílem Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Irská republika. Za pouhých 

12 dní projeli tolik zajímavých míst, na kolik by jiným nestačily celé letní prázdniny. Po náročné cestě 

přes Německo dorazili do prosluněného nizozemského Amsterdamu, kde se po prohlídce města 

nalodili na trajekt. Po noční plavbě, kde se některým nevyhnula mořská nemoc, se vylodili v Newcastlu. 

Po přejezdu Hadriánova valu a prvních lekcích dějepisu je Skotsko přivítalo silným větrem a prudkým 

deštěm.  Než se nadáli, byli v Edinburghu a seznamovali se s životem ve skotských rodinách a se 

skotskou kuchyní (někteří dokonce ochutnali tradiční skotské jídlo haggis). Pobyt zde si zpestřili výukou 

angličtiny v netradičním prostředí ragbyového stadionu Murryfield, výletem do Stirlingu a návštěvou 

unikátního zdymadla ve Falkirku. Zde jsou lodě zdviženy do výše 24 m, aby překonaly převýšení kanálů 

na skotské vrchovině. Po třech nocích v Edinburghu studenti zamířili přes Glasgow opět k moři, aby 

přepluli do Severního Irska. Při prohlídce Belfastu viděli nejen místo, kde byl postaven Titanic, ale i 

bezpečnostní opatření po nedávných střetech s IRA. Po přesunu do Irské republiky si prohlédli hlavní 

město Dublin, jeho univerzitu a viděli noční život v „Temple Baru“. Jako staří mořští vlci prospali 

následující den cestu po moři do Walesu, kde nejprve navštívili nádherný hrad Conwy a pak obdivovali 

hrázděné domy v Chesteru. Ubytování v Bradfordu vybídlo k návštěvě historického města York, kde 

vedle architektonických památek poznali historii i současnost britských drah v Národním železničním 

muzeu. Cestou zpět do hotelu neopomněli shlédnout moderní architekturu a nákupní pasáže 

průmyslového města Leeds. Shakespearovo rodiště Stratford je přivítalo gastronomickým festivalem, 

který podráždil jejich čichové i chuťové buňky. Svou tradicí a důstojností na ně zapůsobil Oxford i 

katedrála v Salisbury.  „Dabldekr“ je dopravil až na nejjižnější cíp Anglie, na pláže přístavu Portsmouth. 

Loučení s Anglií nemohlo proběhnout jinde než v Londýně, kde po prohlídce nejvýznamnějších 

památek a národní galerie, utratili poslední libry za dárky a využili poslední možnosti ochutnat místní 

speciality, např. tradiční anglické fish & chips. Noční Dower byl posledním místem, kde se rozloučili 

s Velkou Británií a přes Francii, Belgii a Německo zamířili zpět domů. Nezbývá než dodat, že většina 

nákladů tohoto studijně poznávacího pobytu byla hrazena z projektu EU. Podobná příležitost bude 

nabídnuta žákům Obchodní akademie v České Lípě opět na jaře, kdy již podruhé budou moci realizovat 

svou odbornou čtrnáctidenní praxi v Londýně. 
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