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Jaký je Londýn?
V Londýně žiji 7 let. Po váhavých začátcích jsem se do britské
metropole nefalšovaně zamilovala. Všichni se mě ptají, jaký
Londýn vlastně je? „Multikulturní, různorodé velkoměsto, které
nikdy nespí,“ zní moje obvyklá odpověď. A je to samozřejmě
pravda, ale pokud budu pátrat hlouběji, potom je pro mě
Londýn především...
TEXT: Adéla Barošová ● FOTO: Adéla Barošová, archiv
... zelený. Parky a zahrady pokrývají 47 procent povrchu Londýna.
Britské velkoměsto je tak jedním
z nejzelenějších měst na světě. Asi
nejznámější park je Hyde Park, ve
kterém překvapivě, kromě jezera
Serpentine, není až tak moc co
k vidění. Pro mě nejkrásnější londýnské parky jsou jednoznačně St.
James’s nedaleko Buckinghamského
paláce a Regent’s Park na severu
města, a to díky svým nádherným
květinovým záhonům. Budete-li
v parku St. James’s, rozhodně si zajděte do kavárny Inn the Park, na jejíž střeše na vás čeká překvapení.
Objevíte na ní spoustu míst s nádherným výhledem na park, jezero
s fontánou a dokonce i na London
Eye! Pozor, schody na střechu vedou
zezadu kavárny .

The Orbit – dřív tu plápolal
olympijský oheň. Dnes je zde
nejdelší skluzavka na světě

Budete-li se při svých toulkách
Londýnem pohybovat v okolí Baker
Street, ať už kvůli Muzeu voskových
figurín Madame Tussaud nebo kvůli
Sherlocku Holmesovi, který má na
Baker Street č. 221b své vlastní

muzeum i stylový obchůdek, rozhodně se zastavte v Regent’s Parku.
V tomto obrovském parku byste
klidně mohli strávit celý den, pokud
ale nemáte času nazbyt, vydejte se
rovnou do jeho nejkrásnější části,
zahrad Queen Mary’s Garden. Ty
kromě jiného obsahují i největší
Twinings shop – nejstarší obchod s čajem

CESTOVÁNÍ | Po vlastní ose

Strana 22

rušného nábřeží Temže, ale díky vysokému plotu o nich ví jen málokdo.
Proto tady najdete klid i uprostřed
rušné turistické sezony. Budete-li
uvnitř, všimněte si krásné historické
brány na západním konci
zahrad. Jedná se o tzv. York
Watergate, bránu, která
Londýn nabízí množství
byla kdysi součástí paláce
vévody z Yorku, jenž stál
světových unikátů, téměř
přímo za ní. U brány uvidíte
malé schůdky, které dnes
na každém rohu najdete
vedou ke květinovým záhonnějaké to světové „nej“.
kům. V minulosti ale vedly
přímo k Temži. Řeka byla
totiž až do půlky 19. století
mnohem širší, dosahovala přímo
pochopíte, že zahradnické umění
k bráně, která je od dnešní Temže
mají Angličané v malíčku .
vzdálená celých 130 metrů! Já si
v zahradní kavárně často dávám
Ocitnete-li se v centru města a zalahodnou kávu a typické anglické
toužíte-li po troše klidu, navštivte
buchtičky scones.
Victoria Embankment Gardens
nedaleko Big Benu. Tyto takřka
Plný unikátů. Londýn nabízí
tajné zahrady jsou jen pár kroků od
nepřeberné množství světových unikátů, téměř na každém rohu najdete
nějaké to světové „nej“, stačí se dobře
U všech čajů můžete vyzkoušet, jak voní
dívat a nepřehlédnout to, kolem čeho
ostatní chodí bez povšimnutí. Což je
i případ nejmenší policejní stanice na
světě. Nachází se na Trafalgarském
náměstí a denně kolem ní projdou
turisté i rodilí Londýňané, aniž by
ji zaregistrovali. Vypadá totiž jako
jeden z mnoha tamních sloupů! Jen
při bližším ohledání zjistíte, že onen
sloup má dveře i úzké „pozorovatelny“ po celém svém obvodu. Dovnitř
se vešli dva policisté (pouze vestoje
samozřejmě ). Uvnitř měli telefon,
kterým v případě potřeby zavolali
posily. Dnes tato nejmenší policejní
stanice slouží jako skladiště úklidových potřeb pro metaře na náměstí,
nicméně vidět ji zde můžete dodnes.

Strana 23

CESTOVÁNÍ | Po vlastní ose

sbírku růží v celém Londýně. Je jich
tady na 12 tisíc! Posaďte se na jednu
z nesčetných laviček a vychutnejte si omamnou vůni a nepřeberné
množství barevných variant. Rychle

Brána York Watergate kdysi stála na břehu Temže, dnes řeka teče o 130 metrů dál

Další rarita se nachází nedaleko náměstí, jen jen o několik zastávek dál
na trase autobusu číslo 15. Vystoupíte-li na zastávce Royal Courts of Justice, nejenže před sebou uvidíte nádhernou budovu královských soudních
dvorů, ale také nejstarší obchod
s čajem v Londýně. Jedná se o rodinný podnik společnosti Twinings,
která zde prodává čaje od roku 1706.
A aby těch unikátů nebylo málo, logo
společnosti, vyvedené nad dveřmi
prodejny, je také nejstarším obchodním logem na světě. Projdete-li úzkým vchodem dovnitř, otevře se před
vámi ráj pro všechny milovníky čajů.
Můžete si tady dokonce namíchat
vlastní balení z jednotlivých čajových
sáčků. Mým tipem je čaj Lady Grey,
varianta i u nás známého čaje Earl
Grey, obohacená o kůru z citrónu
a pomeranče. Je to nejlepší černý čaj,
jaký jsem kdy pila .
Dechberoucí. Londýn je víceméně
placka, kromě kopečku s nultým

poledníkem v Greenwichi a pár vyvýšenin v centru, mu chybí jakýkoliv
bod k rozhledu. I to je důvod, proč
jsou výškové stavby v Londýně tolik
populární. Zapomeňte ale na chvíli na
slavné vyhlídkové kolo London Eye
a vydejte se se mnou do Olympijského
parku na východním konci města.
Pamatujete si onu zvláštní červenou
konstrukci, na které při olympijských hrách v roce 2012 plápolal
olympijský oheň? Dnes je z Arcelor
Mittal Orbit další světové „nej“.
V roce 2016 na něj totiž umístili nejdelší a nejvyšší (závratných 178 metrů) skluzavku na světě. 40sekundová
jízda rozhodně stojí za těch pár liber,
které tady necháte. Pokud byste
však na jízdu neměli odvahu, vyjeďte
alespoň na vyhlídkovou plošinu,
která se nachází těsně pod místem,
ze kterého vlála olympijská pochodeň. Nejlepší je tady být večer, kdy
se před vámi otevře 360stupňový
výhled na londýnské panorama.
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KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Bárta nebo Bach?
Svatováclavský hudební festival láká na jedinečné
koncerty v kostelech v celém Moravskoslezském kraji.

Koncerty v kostelech přináší jedinečný zážitek. Přijede Dan Bárta
se symfonickým orchestrem, světoznámá houslistka Esther Yoo,

Výhled na Big Ben přes Temži

Se sluncem zapadajícím za mrakodrapy finanční čtvrti The City si
budete připadat jako před kýčovitým
plakátem, který je až příliš krásný
na to, aby byl pravdivý.
A pokud náhodou nemáte této ostentativní nádhery dost, vydejte se se
mnou ještě na jednu vyhlídku, tentokrát úplně zdarma. Jsou jí nejvýše
položené zahrady v Londýně, nedávno otevřené v mrakodrapu přezdívaném Walkie Talkie. Přestože jsou
zcela zdarma, vzhledem k velkému
zájmu je třeba na internetu rezervovat vstup, a to až tři týdny dopředu.
Odměnou za pečlivé plánování vám
bude výhled na Londýn z výšky
155 metrů, tedy o 20 metrů výše než
slavné (a zpoplatněné) London Eye!

Ať už je to pohled na rušné velkoměsto hluboko pod vámi z „nebeských zahrad“ Sky Gardens nebo
třeba piknik v kostele St. Dunstan in
the East, ze kterého po vybombardování za druhé světové války udělali
zahradu s popínavými rostlinami
a vzácnými stromy, Londýn je pro
mě především dechberoucí. Je jako
ohromná kniha připravená pro
všechny, kteří jsou ochotni ji otevřít.
Stojí tady bezmála 2 000 let, neustále
se měnící a rozrůstající se, ale pořád
stejně fascinující, připravený poskytnout vám přesně to, co hledáte. Přesně jak řekl autor prvního anglického
slovníku, Samuel Johnson: „When
a man is tired of London, he is tired
of life“ aneb „Když je člověk znavený
Londýnem, je znavený životem...“ #

Adéla Barošová
(*1982, Nový Jičín) Po ukončení studií se odstěhovala do Londýna, kde žije a pracuje jako nezávislá průvodkyně pro Čechy
a Slováky. Je autorkou webu www.sadelouvlondyne.cz
a FB stránky S Adélou v Londýn�e, kde pravidelně uveřejňuje
zajímavosti z britské metropole.

vážné, duchovní a takzvané staré
hudby. Všichni vystoupí v rámci
14. ročníku Svatováclavského
hudebního festivalu (SHF).
„Náš festival patří mezi nejvýznamnější akce svého druhu v Česku i Evropě. Jsme otevřeni všem příznivcům
kvalitní hudby a vedle uznávaných
hvězd přinášíme mnoho novinek,“
láká na událost ředitel festivalu Igor
Františák.

barytonista Tomáš Král, sopranistky
Simona Šaturová či Hana Blažíková, světoznámý hráč na barokní
flétnu Barthold Kuijken, vynikající
cembalisté Mahan Esfahani, Ewald
Demeyere a další špičky z oblasti

14. ROČNÍK / 04–28/09/2017

35 KONCERTŮ
BESEDY / VÝSTAVY
WORKSHOPY / FILMY

Společně od 4. do 28. září tak připraví na pětatřicet koncertů pro dvě
desítky měst a obcí. Zazní na nich
ta nejkrásnější hudba. Brahmsovo
Německé requiem, Mozartovo Requiem, Berlioz, Bach, Brahms a řada
dalších. Nebudou chybět novodobé
premiéry i originální přesahy. Součástí jsou i besedy s umělci, výstavy,
filmové projekce, workshopy pro děti.
Program a více informací najdete
na www.shf.cz. #

Koncert
v kostele je
zážitek

