
 
 
 
 
 

               
 
 

          
 

MIDLANDS.  Oxford,  Stratford  upon  Avon,  Birmingham 
 
Oxford 
 
Bez problém� jsem autostopovala se dv�ma pány. Byli to sportovci a p�átelé našeho 
olympijského týmu.  Byli fajn. Spole�n� jsme obdivovali Emila Zátopka. 
 

 
Oxford je d�stojenství. A bohatství. S plánem m�sta v ruce jsem procourala celý den: 
katedrála, kostely, koleje, úžasné knihkupectví, Bodleianova knihovna, parky a krom� toho 
m� zaujaly  fuksie na dvo�e jedné z kolejí, které rostly jako stromky nebo jako angrešty na 
naší zahrádce. O detailech až doma. Te� nemám �as, promi�te. Dost jsem se našlapala a 
navyptávala než jsem za tmy našla zastr�enou noclehárnu na p�edm�stí. 
 
Stratford 
 
Líbezné m�ste�ko s bílými hrázd�nými domy. Skoro jako kulisa, ale ono je prastaré a 
doopravdické.Všude �is�ounko a plno kv�tin.  �lov�k jako já se diví, že i normální banka 
sídlí v takové starobylosti ov�šené kv�tiná�i s živými pelargoniemi a petuniemi. Na každém 
kroku zakopnete o Shakespeara a p�íslušné suvenýry. V domku s tlustou doškovou st�echou 



obklopeném kv�tinovou zahradou žila jeho nev�sta Anna Hathawayová, v jiném domku se 
narodil. Je  pochován, jak se sluší a pat�í, v kostele  Holy Trinity Church. Moderní The Royal 
Shakespeare Theatre má hranatou architekturu a hraje pouze Shakespearovy hry. Práv� dávali  
Kupce benátského. Místa k stání =  cena jednoho noclehu v YHA.  Bylo vyprodáno. Tak až 
p�íšt�.  
 
Birmingham 
 
Mohla jsem jet p�es Coventry, ale netoužím se rozesmutn�t pohledem na st�edov�kou 
katedrálu v sutinách po n�meckém bombardování. Poslední dny se mi da�í stopovat jen 
nákladní auta. Jejich �idi�i jsou prímovní. Problém je, že žádný z nich nehovo�í spisovn�. 
N�kolikrát m� zvali na ob�erstvení (tady se tomu �íká  �aj), ale já jsem se vymluvila, že 
nemám hlad. Nechci ze sebe d�lat uboža�ku  z chudého �eskoslovenska. 
 
Birmingham po Oxfordu a Stratfordu je rána do hlavy. Špinavé m�sto s  t�žkým a jiným 
pr�myslem. Ošklivé domy ze špinav� �ervených cihel. Strašlivý dialekt. V parku jsem našla 
t�i p�ítulné ko�i�ky, které vrn�ly mezinárodn� a mile si se mnou popovídaly. 
 
Všechny Vás pozdravuji, také Mindi�ku a Louny. 
 
GLOSY 
 
Oxford. Stratford upon Avon. 
 
Ob� m�sta jsem za dlouhý �as navštívila ješt� dvakrát, z toho jednou s Eduardem. Do bloku jsem si 
na�márala:    
  
„Oxford - hrdé  m�sto prosáklé živým mládím.  Inhaluji jeho studentskou atmosféru. Stromky fuksií 
stále prospívají. Poctivý nálezce našel m�j ztracený fo�ák. O�i unavené chlubnou architekturou. Úleva 
-  pohled  na moderní kolej sv.Kate�iny – �isté linie, dánský architekt Arne Jacobsen.“ 
 
„Stratford -  skanzen tudorovské architektury a hold Shakespearovi. Bývalé m�š�anské domy jsou 
památníky. Dvory, kde se zap�ahali kon� a skládalo zboží, se prom�nily v anglické trávníky lemované  
kv�tinami.  Dlouhá fronta na prohlídku rodného domu.  -  “Shakespeare Centre“ otev�eno v r. 1964 
pro knihovnu, �ítárnu a shakesperovská studia. Cudná moderní architektura si rozumí s okolní 
starobylostí.“  /Návšt�va divadla nebyla na programu �EDOKU. Žádné další  p�íšt� nebude./ 
 
 



 
 
 
 
Birmingham 
 
Kajícn� se omlouvám m�stu, které   je významným pr�myslovým, obchodním a kulturním srdcem 
Anglie. Jeho d�ležitosti odpovídá jedine�ný  komplex  Národního  výstavního centra vybudovaného   
v polovin� dvacátého století. Brzy po válce jsem o n�m nic nev�d�la. Jeho  budoucí rozvoj se rodil  
v plánech architekt�. 
 

 


