Již více než půl roku se skupina žáků, studentů i dospělých připravovala na poznávací výlet
do Londýna. Naším cílem bylo nejen poznat nejvýznamnější památky, ale také všední život
jeho obyvatel. A to se nám mohlo podařit jen ubytováním přímo v rodinách.
Nejnáročnější byl první den po příjezdu do hlavního města. Měli jsme za sebou cestu
autobusem po pevnině i přejezd eurotunelem na ostrovy. Naše průvodkyně, paní Jana
Hudková, nás cestou připravovala na to, co všechno uvidíme, uslyšíme, na co si máme dát
pozor, čeho si určitě všimnout. Oceňovali jsme její profesionální přístup, přehled,
připravenost i vlídnost a ochotu splnit každé naše přání. Kdo čekal jednotvárné předčítání
z příruček, ten se nedočkal. Poutavý výklad střídala dokumentárními i celovečerními filmy,
nezaskočila ji žádná naše otázka.
Dnes se žáci od 3. třídy učí jazyku anglickému a seznamují se s reáliemi Británie. Je proto asi
zbytečné popisovat vše, co jsme v Londýně viděli. Snad jen, že proslulé London Eye stojí za
to a vy, kteří se do Londýna chystáte, nezapomeňte na loď Belfast. Na své si přišli lovci
fotografií i milovníci nákupních slev. Největším tajemstvím však byly rodiny. Věděli jsme, že
mají v průměru dvě děti, domácího mazlíčka, snídají lupínky a tousty, atd., ale přece jen
v koutku duše obavy. Budu umět požádat o čaj? Dokážu reagovat na jejich otázky? Co když
to nezvládnu?
Přívětiví hostitelé brzy rozptýlili naše obavy. Naši začátečnickou angličtinu přijímali
s úsměvem, snažili se mluvit pomalu a vycházeli vstříc našim potřebám. Nutno říci, že pro
první večer to byla především sprcha, jídlo, pití a postel. Na další už nezbývalo sil. Museli
jsme se připravit na cestu za královnou do Windsoru a za Harrym Potterem do Oxfordu.
Procházka kolem Toweru, plavba k nultému poledníku a už tu byl poslední večer. Pohledem
z Greenwiche na večerní Londýn jsme se jen neradi loučili se světoznámým obchodním
centrem s příslibem, že určitě někdy zas.
Za všechny účastníky zájezdu děkuji všem rodičům, kteří umožnili svým dětem tento
nevšední zážitek. Děkuji také zaměstnavatelům a sponzorům, kteří umožnili účast většího
počtu žáků. Děkuji také cestovní agentuře z Nového Hrádku, se kterou máme již z dřívější
doby velmi dobré zkušenosti a můžeme ji vřele doporučit všem, kteří si ještě netroufají sami
poznat Londýn.
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