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Guide je v současnosti nejobsáhlejší
příručkou pro cestování po Anglii, jedné z

nejzajímavějších evropských zemí
současnosti i historie. V Anglii nyní panuje
optimistická atmosféra, hodně se mluví o
významu „společnosti“ a Anglie se nyní
prezentuje jako nedílná součást Evropy, na
rozdíl od doby dřívější, kdy byl tunel pod
kanálem La Manche považován spíše za

vstupní bránu do nepřátelského území. Země
si zachovala svůj kreativní potenciál od
radostných šedesátých let až po dnešek —
hudební scéna tu vzkvétá stejně jako kdekoli

jinde na světě, je zde mnoho mladých
umělců, po celé Evropě můžete vidět moderní

a avantgardní postmoderní stavby, jež
vznikaly na rýsovacích prknech v Londýně, a
nejodvážnější evropskou pouliční módu jezdí

na londýnské trhy okukovat i Jean Paul
Gaultier, kdykoli mu dojde inspirace. Stačí
však pouze nahlédnout pod povrch a zjistíte,

že Anglie si zároveň stále uchovává
notorickou zálibu v nostalgii. Není vůbec

překvapující, že Anglie dosud tak lpí na zašlé
slávě — ještě v roce 1950 byl Londýn

hlavním městem šestého nejbohatšího národa
světa, zatímco za pouhé tři desítky let se již
nevešel ani do první dvacítky. K velkému

odkazu Anglie patří i mýtické pověsti o králi
Artušovi a Kamelotu, dále postavy, jako byl
Shakespeare, Drake či Churchill, nebo i zlatý

věk anglického venkova. Najdete zde
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nekonečnou záplavu středověkých měst a
krajina skýtá všechny možné kratochvíle —
od turistických stezek vedoucích po kopcích a

kolem jezer přes prehistorické kruhy z
kamenů až po tradiční vesničky s jejich puby.
Na jihu Anglie najdete staré loděnice, z nichž
námořnictvo ovládalo okolní moře, zatímco
na severu vás čekají přádelny, které nezřídka
poskytovaly práci pro všechny lidi ve městě.
Anglická muzea a galerie, z nichž několik se
řadí k nejlepším na světě, jsou plné pokladů
dovezených z Evropy a celého světa. A
štukované terasy a široké promenády ve

starých letoviscích, jako je Brighton, Bath a
další, svědčí o dřívějším rozkvětu, kdy byla
tato města stejně elegantní jako kterékoli
evropské lázně. Současná Anglie je místem
hluboce konzervativním a zároveň zde

najdete bohatou multietnickou kulturu. Půvab
Anglie spočívá právě v protikladu jejího
konzervatizmu a volnomyšlenkářství.
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