
ANGLIE
Cesta do Anglie byla dobrá. V autobuse to bylo pohodlné a nebylo tam ani moc 
vedro. Se sousedama z Velké Losenice jsme se po chvíli dali do řeči a skamarádili 
jsme se s nimi. Jmenovali se Dominik a Patrik. Cesta příjemně ubíhala a měli jsme 
dostatek zastávek. Byl jsem rád, že k večeru byl puštěn film. Ale naneštěstí se mi 
povedlo usnout až ve dvě hodiny ráno.

Cesta na trajektu celkem ušla, protože jsem většinu cesty spal. Vlny mi moc nevadily, 
protože vleže se tomu dalo vzdorovat. Sedačky, na kterých jsem spal však podivně 
páchly.

Ráno jsme dojeli do přístavu a jeli jsme autobusem dál. Asi po hodině a půl jsme 
dojeli do Londýna a začal náš pobyt. Chodili jsme asi do pěti hodin po Londýně a 
musím říci, že to bylo velice zajímavé a taky, že v Londýně hodně prší a když 
přestane, tak za chvíli zase začne. Na konci dne jsme jeli na Meetingpoint, kde jsme 
se měli setkat s adoptivními rodiči. Když jsme tam přijeli, tak jsme si vzali všechny 
věci z autobusu a čekali jsme, až vyvolají naše jména. Ti, kdož byli vyvolaní, si vzali 
věci a šli ven ke své rodině. Ta je potom odvezla do jejich nového domu. Já, Ondra 
Kudláček a Kryštof jsme přišli na řadu až poslední. Museli jsme ale čekat ještě 
nějakou dobu v autě, než jsme jeli dál.

Paní, která to tam připravovala, nás zavezla do jedné rodiny. V té rodině byla matka 
Sally a její dcera Jessica. Když jsme se ubytovali, dali jsme jim drobné dárky. Jídla 
jsme tam dostávali dost. Sally se k nám bohužel chovala tak jako ,,Dobrá, jste tady 
budete dodržovat pravidla a nebude žádný problém. Moc usměvavá taky nebyla. Ale 
nespokojený jsem nebyl. Stejně jsme v té rodině za celý den moc dlouho nebyli.

V Londýně to bylo zajímavé, navštívili jsme hodně památek a vypisovat je nebudu. 
Nejlepší asi bylo London eye a zajímavý byl nový mrakodrap střep.

V pátek jsme navštívili poslední památky a měli poslední rozchody. Poté jsme 
nastoupili do autobusu a jeli do přístavu. Bohužel nám ujel první trajekt, a tak jsme 
museli čekat další hodinu na druhý trajekt. Cesta přes Německo a další státy proběhla 
dobře a spal jsem mnohem lépe. V Česku jsme nejdříve zastavili ve Velké Losenici a 
potom jsme jeli do Kamenice.

Výlet se mi velmi líbil. Klidně bych jel znovu.

Ondřej Mičulek 


