
   
 

   
 

Kateřina Janoušková: Hostitelská rodina nám řekla, že to dělají pro peníze, 

přesto byli velice milí a vstřícní 

V dubnu roku 2019 naše škola nabídla svým studentům možnost absolvovat šestidenní 

námořní výpravu do Skotska. V září téhož roku se tedy 40 studentů z různých tříd vydalo na 

cestu. Na zážitky a dojmy ze zájezdu jsme se zeptali studentky 6. A Kateřiny Janouškové.  

Katko, jak byla cesta dlouhá a jak probíhala? 

Cesta byla opravdu náročná, jeli jsme dohromady asi šestnáct hodin. Nejprve jsme přejeli 

z Česka do Nizozemska, kde jsme prohlídkou Amsterdamu strávili pěkné dopoledne, 

a následně jsme se ve velikém amsterdamském přístavu nalodili na trajekt. Cesta trajektem 

byla dlouhá, ale musím říct, že noc v kabinách pod hladinou vody jsme si užili i přes neustálé 

houpání a dunění vln narážejících na stěny lodi. 

Co dále následovalo po vylodění v Anglii? 

Po vylodění nás Newcastle přivítal neobvyklým slunečným počasím a my jsme se vydali na 

prohlídku ruin dvou opatství – Dryburgh Abbey a Melrose Abbey. Na sklonku dne jsme 

podnikli procházku městem Stirling. Pak už nás čekalo jen setkání s hostitelskými rodinami, 

které nás odvezly domů na večeři. 

Jaké bylo vaše ubytování a jaká byla hostitelská rodina? 

Naši hostitelé Anna a Greg byli čerství 

novomanželé středního věku, a i když nám 

prozradili, že jejich hlavním motivem pro 

poskytování pohostinství studentům jsou 

peníze, byli moc milí a vstřícní. Co se týče 

ubytování, připravili pro nás dva přepychové 

pokoje, o jakých se nám ani nezdálo. 

Připadaly jsme si jako princezny, když jsme 

uléhaly na postel s nebesy pod lustrem 

z růžových peříček.  

Co bylo náplní dalších dnů vaší výpravy? 

Po první noci strávené u hostitelské rodiny jsme se vydatně nasnídaly, popadly obědové 

balíčky a přepravily jsme se na meeting point, kde už nás čekal zbytek naší výpravy. Společně 

jsme pak vyrazili do víru skotského hlavního města Edinburghu. Tam nás čekala prohlídka 

Edinburghského hradu a o několik hodin později jsme se procházeli na palubě královské lodi 

Britannia. Následující den jsme výletní lodí brázdili klidnou hladinu Lochneského jezera 

a celou výpravu jsme zakončili procházkou historickým centrem města golfu St. Andrews. 
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Jaký zážitek ti z celého zájezdu utkvěl v paměti nejvíce?  

Mým nejsilnějším zážitkem byla návštěva překrásné Skotské vysočiny, kde jsme se také 

pořádně nasmáli, když se při zastávce u vodopádu jeden nejmenovaný žák neúmyslně 

vykoupal v řece. Za zmínku také stojí zastávka v tradiční palírně, kde jsme mohli 

nahlédnout pod pokličku výroby proslulé skotské whisky. Na konci prohlídky byla 

ochutnávka, ale jelikož jsme byli nezletilí, dostali jsme pouze nealkoholický ginger, který 

je rovněž skotským národním nápojem. 

Děkuji za rozhovor. 

Lukáš Jan 

 


