
               
 
 

          
 
 
 
EDINBURGH 

 

    
Slavnostní pr�vod na po�est skotských kroj� 

 
 

Milá maminko, tatínku, Mirku, Slávko, Mindi�ko a všichni ostatní. �lenové spole�nosti p�átel 
�s. letc� nás pozvali do svého klubu. Nikoli kv�li nám, ale protože si váží �s. letc�. Byla to pro 
nás �est, ale taky trochu hanba. Vždy� Skotové toho o nich v�dí víc než my. Rozd�lili si nás do 
rodin na noclehy. Spím u manžel�, pán je pastor. Jsou jako myšky, ani necht�li, abych jim 
s n��ím pomohla. Akorát jsem nep�išla na to, jak správn� po britsku ustlat postel. Oni  neznají 
pe�iny ani cíchy. Deky balí do velikanánských prost�radel. Aby to drželo pohromad�, zastrkají 
prost�radla d�sn� fest kolem dokola pod matraci. Odhrnou cípe�ek a vytvo�í skulinu, aby se dalo 
dovnit� vlézt. První noc jsem se tam zasunula jak do penálu; do rána se z toho vytvo�il rozkutaný 
pelech. Potom  jsem  stlala podle svého. 
 
M�sto je nádhern� romantické a romanticky nádherné, skoro jako Praha. Rozložitý hrad na 
vysoké skále, v noci osv�tlený,  vznáší se jak p�ízrak z dávných �as�. V��ili byste, že v jeho 
blízkosti je n�co tak dojemného jako h�bitov pejsk�? 
  



 
 
 
Z hradu je vid�t mo�e s p�ístavem a na druhé stran� zelené kopce, které obkružují m�sto.  
Courala jsem uli�kami pod hradem kolem z�ernalých kamenných dom� a potkala jsem dv� 
ko�i�ky. Musela jsem je samoz�ejm� pohladit a ty zamra�ené stavby  se hned za�aly usmívat. 
V jednom takovém celkem ošklivém baráku žil fanatický kn�z John Knox, který se 
z náboženského zanícení nemyl, smrd�l a nenávid�l tu ubohou Marii Stuartovnu. Marie 
nebydlela ve starém hradu, ale v zámku Holyrood.  Kolem zámku je letitý park. Byvši uondána, 
lehla jsem si na lavi�ku, dívala se do korun strom� a bylo mi prima. 
 
Edinburgh není zamra�ený, to jen ta historie. Je veselý a barevný. Polovina muž� nosí skotské 
sukn� – lepší by bylo �íkat „suknice“ – jsou to takové zavinova�ky a zašpendlují se velkým 
zavíracím špendlíkem. P�i každém kroku se jim faldy p�kn� házejí a koukají z nich nahá hrbolatá 
kolena.  Pohled pro bohy, ale skoro se mi to za�íná líbit. 

 
Nenavštívila jsem žádné museum, zato jsem prošla m�sto k�ížem krážem. P�itom jsem se 
seznámila s jedním studentem, který vid�l po prvé v život� n�koho z �SR a tak byl z toho paf, že 
mi nabídl výlet k mostu u ústí �eky Forth. On je Jihoafri�an, ale není �erný, je potomkem Bur�.  
Vysv�tlovali jsme si zem�pis st�ední Evropy  a dost jsme se p�itom nasmáli. Tuším, že už zase 
máte obavy. Zbyte�n�. Na ten most jsou Skotové hrdí, protože je  prý technicky dokonalý. Má 
zvláštní tvar a je smontovaný ze železných díl� jako pet�ínská rozhledna. 

 
 

 



 
 

         The  Forth  Bridge 
 
 

Nejhez�í ulice Edinburghu je Princes street. Má domy jen po jedné stran� a po druhé 
stran� jsou stromy. Stromová zele� rafinovan� zakrývá železni�ní tra�, která vede st�edem 
m�sta a je schovaná v hlubokém dlouhém p�íkopu. 

 
Od zít�ka budeme autostopovat, abychom se lépe porozhlédli po Skotsku. Musím se 
odtrhnout od Evy a Honzy, protože ve t�ech to prý nejde Paní fará�ová je hodná, �ekla mi, 
že mi na cestu p�j�í sv�j pršipláš�, protože já žádný nemám. 

 
 


