Víkend v Škótsku
s Lyssetkami 2013
Krátky cestopis z našej poznávacej cesty nielen za golfom a
škótskou whisky.
Lyssetky započali novú tradíciu - každoročné zlosovanie pre
našich odberateľov o hodnotné ceny, z ktorých prvá je predĺžený víkend v Škótsku.
V nasledujúcich riadkoch sa dočítate o našich skvelých zážitkoch doplnenené spoločnými
fotkami, aby sa výhercovia budúceho ročníka súťaže mali už teraz na čo tešiť.
Tohtoročný slovenský víťaz súťaže, MVDr. Štefan Ďurkech, posunul výhru svojej dcére Monike,
študentke piateho ročníka veteriny v Košiciach.
Výherkyňa v Čechách, MVDr. Helena Vaidlová, dala pre zmenu túto výhru svojej veterinárnej sestričke
Tereze.
Organizátor súťaže, MVDr. Laco Smatana sa inšpiroval, ako doktorom Ďurkechom, tak aj pani
doktorkou Vaidlovou a zobral so sebou okrem mňa, syna Dávida, autora tohto cestopisu, aj svoju
veterinárnu sestričku Zuzku.
K našej partii sa tiež pripojil MVDr. Mirko Kakuta z Humenného, ktorý využil možnosť si zájazd
doobjednať. Naša partia tak pozostávala z vyvážených šesť členov, troch dievčat a troch chlapcov.
Zážitkov
sme mali neúrekom a tak by sme sa s Vami o ne radi podelili. Aj po návrate sme totiž stále
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duchom v Škótsku. Návrat do reality nie je jednoduchý :-)

Sobota, 6. júla 2013
Po príjemnom, takmer trojhodinovom lete z Bratislavy, pristávame na medzinárodnom letisku v Edinburgu.
Hlavné mesto Škótska nás privíta nádherným slnečným počasím, ktoré vydrží celé tri dni. Je asi 13 hodín
miestneho času, my si požičiavame väčšie sedemmiestne auto a vyrážame smerom do oblasti East Lothian, kde
naša prvá zastávka je v súkromnom golfovom múzeu
charizmatického veterinára a golfistu Archieho Bairda. Ako
veterinár ošetrujúci miestnym ľuďom ich dobytok a domáce
zvieratá, nie vždy dostal od svojich zákazníkov peniaze za svoje
služby. Ako zálohu mu ľudia dávali svoje historické golfové
palice a iné predmety a tak vzniklo toto unikátne múzeum, kde
nám Archie vysvetlil históriu golfu a my sme si mohli v ruke
podržať mnohé historické artefakty.
Presúvame sa na neďaleké golfové ihrisko a jeho siedmu jamku,
ktorá vraj poskytuje najkrajší golfový výhľad na svete. Aspoň
tak to tvrdí Bernard Darwin, brat známejšieho Charlesa
Darwina, autora evolučnej teórie.
Ideme ďalej a príjemné sobotné popoludnie si nevychutnávame
sami, ale aj početné skupinky Škotov, ktoré sa dokonca kúpu v
mori.
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Pokračujeme neskorým obedom, kde koštujeme dobroty z
lokálnej kuchyne a pochutnávame si tiež na miestnom pive.
Cestou na hotel sa ešte zastavujeme v mestečku, kde miestni
obyvatelia spojili svoje dve vášne - golf a konské dostihy, do
jedného a kde súčasťou golfového ihriska je aj konská
dostihová dráha.
Presúvame sa do našej Edinburskej základne - Hotela BW
Braid Hills. Chlapci ešte zájdu na pivko do neďalekej
krčmičky. Dievčatá naberajú síl do nového dňa.

Nedeľa, 7. júla 2013
Edinburg
Po výdatných škótskych raňajkách sa vydávame na prehliadku
hlavného mesta Škótska. Prvá zastávka je Edinburgh Castle,
monumentálny hrad týčiaci sa nad mestom, odkiaľ je
nádherný výhľad na obe časti mesta, starú aj novú.

Nasleduje exkurzia vo Whisky Museum, kde sa dozvedáme,
ako sa vyrába škótska whisky a tiež z nej koštujeme. Whisky
je láska na celý život a hoci naše dievčatá jej prichádzajú na
chuť pomaly, nás chlapov už whisky dostala.
Súčasťou múzea je aj najväčšia zbierka whisky na svete, ktorá
má nevyčísliteľnú hodnotu.

Ďalej kráčame malebnými uličkami Edinburgu a spoznávame
príbehy tohoto mesta, z ktorých mnohé sú viac, než
strašidelné. Obzvlášť strašidelne na nás pôsobí cintorín
Grayfriars so svojou historkou o strašiacom duchovi
Krvavého MacKanzieho - krvilačného škotskeho
prokurátora, ktorého duch celkom určite straší návštevníkov
tohoto tajomného miesta ešte aj dnes.
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Dojímavá je aj historka verného psíka Bobbyho, ktorý po
dobu 14 rokov každý deň trávil väčšinu dňa na hrobe 3svojho
majiteľa je to jedna z najväčších atrakcií mesta.

Presúvame sa po Royal Mile, najstaršej ulici mesta, smerom k Holyrood Palace sídlu škótskych kráľov a oficiálnemu škótskemu sídlu Britskej kráľovnej Alžbety II.
Cestou míňame mnoho zaujímavých múzeí, katedrál, kostolov a turistických
atrakcií.
Keďže chceme tiež stihnúť Rosslyn Chapel,
kaplnku neďaleko Edinburgu, známu nielen z
románu Dana Browna Anjeli a démoni, musíme sa rýchlo presunúť. Kaplnka bola
čarovná a dal by sa v nej stráviť celý deň. Po prehliadke sa vraciame opäť do mesta,
no cestou sa ešte zastavujeme na The Royal School of Veterinary Studies, kde bola
mimochodom vyklonovaná slávna ovca Dolly. Sme opäť v Edinburgu, kde jedna
časť výpravy dostáva hodinku rozchod a druhá sa zúčastní omše v St Mary’s
Cathedral. Potom nasleduje večera na hoteli a ani si neuvedomujeme, že ručičky
hodiniek ukazujú 22:30, keďže vonku je ešte svetlo, čo je následkom severnej polohy
mesta.
Večer
Po večeri sa presúvame do prístavu, kde si z diaľky pozeráme kráľovskú jachtu
Britannia, na ktorej sa kráľovná Alžbeta II. plavila pri oficiálnych návštevách. Večer
zakončujeme pivom a škótskou whisky v jednom z lokálov v prístave. Unavení
líhame do postele a tešíme sa na ďalší plný deň, ktorý nás čaká.

Pondelok, 8. júla 2013
St Andrews
Po ďalších sýtych raňajkách sa vydávame škótskou krajinou na približne hodinovú
cestu do St Andrews, takzvanou Mekkou golfu, kde tento šport a jeho vášeň k nemu
patrí k sympatickým výstrednostiam jeho obyvateľov a nielen ich.
Parkujeme v centre mestečka a prechádzame sa jeho ulicami a zastavujeme sa v starobylej
kaplnke univerzity, kde študoval aj Princ William s Vojvodkyňou z Cambridge. Popri
starovekom hrade sa dostávame až k zrúcaninám katedrály, ktorá bola zničená v časoch
reformácie, no vo svojom čase patrila k najväčším a najkrajším na svete.
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Poobede
Teraz prišla chvíľa, na ktorú sme sa všetci veľmi tešili - súťaž v patovaní, teda v trafení golfovej loptičky do jamky na
krásnej akadémii St Andrews Old Course, kde sme sa rozdelili na dva tímy a súťažili proti sebe. Dievčatám sa
povenoval aj kamarát Juraj zo Slovenska, ktorý tu študuje golfové trénerstvo.
Výsledky súťaže sme vyhlásili pri chutnom pive v neďalekej klubovni a potom sme sa premiestnili na driving range,
kde sme si všetci vyskúšali odpaľovanie loptičiek do diaľky a v skutku sme v sebe poniektorí objavili skryté talenty.
Dievčatá, ktoré nevedeli, čo môžo od golfu očakávať, boli veľmi príjemne prekvapené a snáď sme v nich zasiali aj
semienko vášne pre tento elegantný šport.
Večera v Anstruther
Zo St Andrews sme sa presunuli do
pitoresknej dedinky Anstruther,
kde sme zavítali do reštaurácie,
ktorá roky po sebe získava
najvyššie ocenenia ako najlepšia
reštaurácia na Fish&Chips v
Škótsku. Hody to boli unikátne a
po celodennom výlete plnom
pamätihodností a golfu sme si rybky a rôzne morské plody vychutnávali na maximum. Bol s nami aj kamarát Juraj,
ktorý po večeri predviedol úctyhodný výkon - salto dozadu. Bravó, Juraj!
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Večer sme sa premiestnili späť do Edinburgu, aby nás čakala krátka noc, keďže sme ráno museli zavčasu vstať a ísť
na letisko.

Utorok, 9. júla 2013
Ráno
Po krátkej noci sadáme do auta a vydávame sa na
edinburské letisko. Robíme posledné nákupy a o
chvíľu je už pod nami slnečný ranný Edinburg, no
my naberáme smer Newcastle, Amsterdam, aby
sme nakoniec pristáli v Bratislave.

Lúčime sa návzájom a to, že sa to celé skončilo,
nám príde až keď sme v aute na ceste domov.
Strávili sme skvelé tri dni plné bohatého programu
so skvelou partiou, prevažne veterinárnou. Návrat
do reality je nevyhnutný a nie je ľahké sa zaradiť
do normálneho života. Prúd práce nás však skoro
pohltí a nám zostáva už len príjemne spomínať na
chvíle strávené v Škótsku, tejto nádherne
historickej krajine plnej úžasných pamiatok a
priateľských ľudí.
Sme vďační Lacovi Smatanovi, že nám pripravil
takýto skvelý cestovateľský zážitok. Jeho početné
cesty do Škótska, hlavne za golfom, zanechali svoje
ovocie a my sme si ho s chuťou vychutnali.
Je fajn, že z týchto výletov chce Laco urobiť
každoročnú tradíciu pre odberateľov Lyssetiek,
ktorí budú každoročne zaradení do zlosovania o
takýto zájazd. My sme radi, že sme sa mohli
zúčastniť tohoto prvého ročníka, ktorý ostane v
našich spomienkach navždy.
Ďakujeme, Laci, za skvelý program a za možnosť
vidieť toľko pekných miest, kam by sme sa sami
len tak ľahko nedostali. Zahrať si totiž golf na St
Andrews Old Course a dať si obed a kávu v
klubovni St Andrews New Club sa totiž nepodarí
len tak hocikomu.
Budúci výhercovia sa majú na čo tešiť.
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