Přírodou jižní Anglie
1.den: První den naší cesty jsme přejeli Německem,malým kouskem Nizozemí a Belgií do oblasti
francouzského přístavu Dunquerke , kde jsme přenocovali.
2.den: Ráno jsme přejeli z Calais do anglického přístavu Dover.Ještě než jsme se podél jižního pobřeží vydali na
západ, jsme zastavili na vyhlídce na mohutný doverský hrad, který byl postaven v 2.pol. 12.stol. za vlády
anglického krále Jindřicha II. Plantageneta.Nejstarší stavbou v areálu je část římského majáku starého už téměř
2000 let. Naší další zastávkou bylo půvabné městečko Rye( 5000 obyv.). Ve středověku to byl jeden
z nejvýznamnějších přístavů na pobřeží. Pozdější zanášení přístavu způsobilo úpadek, díky kterému se však
uchovalo půvabné centrum a opevnění v téměř středověké podobě. Během procházky jsme si prohlédli zbytky
mohutného středověkého opevnění města. Ukázali si farní kostel St. Mary´s s jedněmi z nejstarších funkčních
věžních hodin v zemi pocházejících z pol 16.stol, ukázali jsme si i Lambś House, kde bydlel romanopisec henry
James. Prošli jsme se také nejkrásnější ze starých křivolakých uliček Mermaid Street lemovanou hrázděnými
domy.Odsud jsme zamířili k slavnému opatství Battle Abbey, které bylo založeno na počest bitvy, ve které zde
roku 1066 zvítězil normanský vévoda Vilém nad posledním anglosaským králem Haroldem a stal se novým
pánem země. Dnes opatství obklopuje městečko Battle. Hlavní oltář nechal údajně Vilém postavit tam, kde
nešťastný Harold padl. Tuto slavnou bitvu připomíná i cestička okolo bitevního pole. Zde jsme se podívali také
na zajímavý film o bitvě, která navždy změnila osud Anglie.Prošli jsme si zde také zajímavé ruiny opatství, které
bylo zrušeno za vlády Jindřicha VIII. Posledním bodem programu byla tento den prohlídka vodního hradu
Bodiam, který si nechal postavit Sir Edward Dalyngrigge roku 1385, když se vrátil s bohatou kořistí z Francie
v době stoleté války.Hrad je obehnán vodním příkopem a v rozích i při branách jsou vybudovány věže.I zde jsme
se podíval na zajímavý dokument o zakladateli hradu i o hradních dějinách. Večer jsme se ubytovali na hotelu
Norfolk House v jiholondýnské části Croydon.
3.den: Hlavním bodem programu byla prohlídka námořního muze Royal Naval Museum ve městě Portsmouth
( 190 000 obyv.)Na začátek prohlídky jsme se vydali na okružní plavbu po přístavu, během které jsme si
prohlédli několik britských válečných lodí.Hlavním bodem prohlídky muzea byla loď Victory, na které během
bitvy u Trafalgaru padl admiral Horatio Nelson.Velmi zajímavý byl také film věnovaný bitvě u Trafalgaru,dále
válečná loď z časů královny Viktorie Warrior a expozice věnovaná lodi Jindřicha VIII. Mary Rose. Vlastní loď jsme
bohužel kvůli výstavbě nové budovy pro Mary Rose neviděli.Námořní muzeum toho však nabízí mnoho také o
moderních dějinách britského námořnictva. Při výjezdu z města jsme projížděli okolo skvěle zachované římské
pevnosti Portchesteru. Pokračovali jsme do vnitrozemí a navštívili krásné katedrální město Salisbury ( 40000
obyv.).Hlavním bodem byla prohlídka nádherné katedrály postavené po roce 1220, když lidé opustili suchem
sužované město Sarum a založili město nové . Půvabná věž katedrály je se svými 123 m ta nejvyšší v celé Anglii.
Nevynechali jsme ani největší křížovou chodbu v Anglii a vystavený exponát Velké listiny svobod Magny Charty
z roku 1215, která stojí na začátku dlouhé cesty vedoucí k dnešní britské svobodné společnosti. V centru města
jsme si také prohlédli zajímavé fresky posledního soudu v kostele Sv.Tomáše. Při výjezdu z města jsme
projížděli okolo valů starého města sarum, ktré lidé na počátku 12.stol. opustili. Nakonec jsme zamířili
k nejslavnějšímu pravěkému monumentu v Evropě, ke Stonehenge. Stavěl se přibližně od roku 3000 př.n.l. Jeho
stavitelé byl jistě skvělými astronomy své doby. Jednalo se o jakýsi kalendář, který umožňoval kněžím určovat
postavení Slunce, Měsíce a dalších planet během roku.Obřady, které se mezi obrovskými balvany odehrávaly,
však zůstanou před námi navždy skryty. Večer jsme se opět vrátili do hotelu Norfolk.

4. den: Ráno jsme se vydali na jih do Brightonu ( 250 000 obyv.) Živé přímořské letovisko svými stavbami stále
připomíná duch prince regenta Jiřího, pozdějšího krále Jiřího IV..Zastavili jsme nedaleko pozdně viktoriánského
mola Brighton Pier z roku 1899. Odsud jsme zamířili k Royal Pavilion- přepychovému paláci v orientálním
pohádkovém stylu, který pro prince regenta nechal postavit architekt John Nash. Prohlédli jsme si sály, ve
kterých princ ohromoval své hosty a pokračovali jsme i do soukromých komnat prince, pozdějšího krále Jiřího
IV. Dost času zde zbylo i na nakupování v centru v úzkých uličkách Lanes a na dlouhou brightonskou pláž.
Někteří se také podívali do místního akvária. Po prohlídce města jsme zamířili za přírodními krásami

jihoanglického pobřeží. Zastavili jsme u pláže v Birling Gap odkud je krásný výhled na sedm křídových útesů
Seven Sisters.Odsud se mnozí prošli k majáku Belle Tout z roku 1832.Dále jsme přejely k útesu Beachy Head
(163 m.).Pod útesem stojí slavný červenobílý maják z roku 1902. Projížděli jsme krásným lázeńským centrem
Eastbourne( 90 000 obyv.) a zastavili v centru Hastings( 90 000 obyv.) historického města , které ve středověku
patřilo k pěti nejvýznamnějším jihoanglickým přístavům.
Večer jsme se vrátili do hotelu Norfolk.
5.den: Z londýnského jihu jsme přejeli do centra. Procházeli jsme okolo novogotických budov parlamentu,
odpočívali v parčíku před Westminsterským opatstvím, kochali se vyhlídkou na Big Ben, zastavili jsme před
Downing Street 10, sídlem premiéra. Prošli jsme parkem sv. Jakuba k Buckinghamskému paláci, kde jsme se
podívali na výměnu stráží. Někteří si vybrali svého oblíbeného malíře v Národní galerii a jiní si užívali rušné
atmosféry Trafalgarského náměstí. Poobědvali jsme ve čtvrti Soho nad slavnými náměstími Piccadilly a
Leicester Square. Prošli jsme se k tržnici v Covent Garden.Pokračovali jsme malebnou čtvrtí Bloomsbury
k Britskému muzeu. Zde se mnozí vydali obdivovat jeho skvělé sbírky.My ostatní jsme se vydaly metrem ke
katedrále Sv.Pavla jejíž 111 m vysoká kupole patří k nejvyšším na světě.Katedrálu nechal do této podoby
přestavět architekt Christopher Wren na poč 18.stol.Podívali jsme se také na krásný most pro pěší Millenium
Bridge, ze kterého se otvírá báječný výhled na londýnskou City.Metrem jsme poté pokračovali k lodýnskému
Toweru postavenému už za Viléma Dobyvatele ve 2 pol.11 stol. a slavnému mostu Tower Bridge z časů královny
Viktorie. Večer jsme se z londýnského centra vydali do Doveru.
6. den V odpoledních hodinách jsme se vrátili domů do vlasti.

