
SKOTSKO – země, kde chlapi pod sukní nenosí spoďáry 

Již o prázdninách, v pondělí 29. srpna 2022, jsme vyrazili (se spolužáky z 8. A, 4. C a mladších 

ročníků) na zájezd do Skotska. V Británii jsme strávili příjemných pár dní a domů jsme se plni 

dojmů vrátili 5. září. 

V pozdějších večerních hodinách jsme u gymnázia nastoupili do autobusu a vyjeli vstříc 

zážitkům. Noc jsme prospali a dopoledne jsme dorazili do Nizozemska. Tam jsme si z lodičky 

prohlédli Amsterdam s haldou kol všude kolem.  

Odpoledne jsme se nalodili na trajekt. Ten byl podobně jako Titanic rozdělen na společenské 

třídy: my jakožto studenti gymnázia jsme byli ubytováni úplně vespod, pod garážemi.  

Ve středu jsme dopluli do Anglie a po zastávce 

u hradu Bamburgh jsme autobusem pokračovali 

dál na sever. Večer jsme se ubytovali u svých 

hostitelských rodin. S tou svou jsme si skvěle 

rozuměly. Bydlely jsme u dvou žen se dvěma 

kočkami. Večery jsme trávily společným 

povídáním v obýváku a spaly jsme v pokojích 

jako v hotelu. Ráno jsme pak fasovaly balíčky se 

sendvičem, chipsy a tyčinkou. 

V dalších dnech jsme procestovali mnoho 

zajímavých míst. Viděli jsme třeba hrad Stirling, 

Loch Katrine, Loch Ness nebo destilérku whisky 

ve Fort Williamu. V destilérce nás pochválili, že 

jsme pokroková škola. Následovala ochutnávka.  

Jeden den jsme strávili v Edinburghu, kde jsme 

navštívili mimo jiné obchod Poundland. Z toho 

jsme byli nadšeni snad více než z hradu, jelikož 

tam většina věcí stála jen jednu libru (cca 30 Kč). 

Večer jsme se v rodině chlubili nákupem, čímž 

jsme si vysloužili výsměch.  

Náš zájezd se chýlil ke konci, po cestě zpátky 

jsme ještě navštívili vesničku Gretna Green, kde 

se v minulosti často konaly svatby nad 

kovadlinou. Také jsme prošli kolem části Hadrian ́s Wall a odpoledne opět nastoupili na trajekt.  

Po divoké noci v tamějším night clubu jsme celý den pospávali v autobuse po cestě domů přes 

zdánlivě nekonečné Německo. Pak to začalo drncat a byli jsme na české dálnici.  

Ze Skotska jsme si nepřivezli jen suvenýry, fotografie a zážitky, nýbrž i zjištění, že Skoti pod 

kilty nenosí spodní prádlo.  

Alžběta Drápelová & Alžběta Pánková 

Obrázek 1: Autorky článku s paní bytnou 

Obrázek 2: Palírna Ben Nevis 



 

Obrázek 3: Amsterdam 

 

Obrázek 4: Amsterdam 



 

Obrázek 5: Plavba kanálem v Amsterdamu 

 

Obrázek 6: Náměstí Dam 



 

Obrázek 7: Nalodění na noční plavbu do Skotska 

 

Obrázek 8: ... a vystupujeme ... 



 

Obrázek 9: Hadriánův val 

 

Obrázek 10: Hadriánův val 



 

Obrázek 11: Edinburgh 



 

Obrázek 12: Highlands 

 

Obrázek 13: Highlands 


