Anglické hrabství Cornwall – zapomenutá země
Skupina 43 studentů se v termínu 16. – 22.6.2019 vydala do Velké Británie, shlédnout nejen
hlavní město Londýn, ale zejména krásy hrabství Cornwall.
Jak je vidno z mapky, cesta to nebyla krátká, a jenom díky skvělé partičce v autobuse,
zkušeným pánům řidičům a efektivním zastávkám se dala přežít 

První den jsme objevovali krásy Londýna – vystoupali jsme do kopule katedrály sv. Pavla,
prohlédli jsme si korunovační klenoty v Paláci a pevnosti Jejího Veličenstva (The Tower) a
překročili jsme nultý poledník v Greenwich. Studenti tak měli možnost na vlastní oči vidět
místa, o nichž se učí ve škole. Po návštěvě Londýna jsme zavítali do hrabství Cornwall.

V Exeteru nás čekala úchvatná gotická katedrála, která se pyšní nejdelší spojitou klenbou na
světě. Večer nás s otevřenou náručí přijaly hostitelské rodiny, které pro nás měly připravenou
teplou večeři. 
Další den jsme cestovali v čase a ocitli jsme se v roce 1620, kdy Otcové poutníci vypluli
z města Plymouth, aby se usadili na území dnešních východních států USA. Stejně jako oni
před 400 lety, jsme i my vypluli na okružní plavbu okolo tohoto nádherného města s bohatou
námořní historií.

Pak už nás čekala „blata“ národního parku Dartmoor se svým typickým počasím, kdy se mlhy
táhnou přes vřesoviště a mokřiny a prší, nebo alespoň mrholí. Jasně zelené polštáře mechů
mohou být nebezpečné, protože se při chůzi po nich dá propadnout přímo do bažiny, ale nám
se nic takového nestalo!

Nám se naopak dostalo sladkého překvapení v podobě „čaje o páté“ – Cream Tea.

Obrovský úspěch měl výšlap (ano, výšlap po svých!:-) na jeden z žulových vrcholků mokřin,
tzv. toru – Haytor. Za fotky celé naší skupiny vděčíme skvělému panu průvodci, který byl
v daném okamžiku zrovna na jiném, protějším, vrcholku.

Další den nás čekal opět úchvatný program. Po krkolomných a úzkých uličkách jsme dorazili
k břehům Atlantiku.

Vystoupali jsme až k přírodnímu amfiteátru Minack Theatre, o jehož stavbu se zasadila jediná
žena a společně s několika lidmi jej v průběhu válek vystavěla. Její příběh by mimochodem
vydal na celovečerní film. Poté jsme opět osedlali autobus a dojeli až k nejjihozápadnějšímu
cípu Británie – zvaném Land’s End (Konec země).
Po cestě jsme zastavili ještě u ostrova St. Michael’s Mount, k němuž vede cestička přístupná
jen v době odlivu. A tak ačkoliv jsme se tam dostali nohou suchou, zpět jsme museli využít
služeb převozníků :-)

Na pláži studenti dostali možnost představit zpracování svých úkolů, jejichž zadání si předtím
v autobuse vylosovali. Téma se vždy nějak dotýkalo Velké Británie. Po počáteční mírné
individuální nevoli se s tím popasovali skvěle, a jak vidíte na fotografiích, i s úsměvem. Níže
aspoň některé z nich. Poznáte, jaká zadání zpracovali? :-)

Stavba katedrály v Exeteru

Brexit

Darwinova evoluční teorie

Pak už jsme se jen rozloučili s rodinami a zamířili zpět do Londýna, kde jsme ještě shlédli
vládní a parlamentní budovy a Buckinghamský palác. Svezli se na London Eye a nakoupili
něco málo pro naše blízké.
Myslíme, že se zájezd opravdu vydařil. Zažili jsme na vlastní kůži širokou škálu anglického
počasí, což přispělo k působivosti daného místa (například „Blata“ si těžko představit bez
deště a mlhy). Chceme tak poděkovat VŠEM 43 studentům za jejich dobrou náladu, chytré
podněty, příjemnou atmosféru, pouhou jednu velkou návštěvu Primarku :-) a neutuchající
humor. Z fotek vidíte, že tahle partička neměla problém si vyjít, vylézt, vyskočit kamkoliv.
A my jsme si to užily s nimi!
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