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Cestovali sme ako inak - vlakom 
. Bohužiaľ sme sedeli v otvo-

renom vozni, kde pre každého 
cestujúceho je priestor asi 25 

centimetrov štvorcových. Verte 
nám! Bol to veľký boj. Najmä 

pre tých, ktorí majú dlhšie nohy  
(Miško) a už nevedia  polohu, 

ako sa „poskladať“. Asi po piatich 
hodinách sme vystúpili v našej  

cieľovej stanici, kde sme si kúpili 
lístky na MHD.

Akonáhle sme vyšli zo staničnej 
budovy, pani profesorka zahlá-

sila: „Odfoťte sa!“ Romanka s 
„veľkým“ nadšením vytiahla svoj 

iphone a urobili sme si zopár 
selfie. Keď vtom na nástupisko 
prichádzal autobus číslo 69, do 

ktorého sme nastúpili. Naše 
cesty smerovali do ateliérov, 

v ktorých sa točí seriál Búrlivé 
víno. Kiko hovorí pani profesor-

ke: „Vystupujeme na zástavke 
Trnavská NAD“. Lenže pani pro-

fesorka, keďže je žena, musela 
si presadiť svoj názor, že určite 

musíme vystúpiť na zástavke Tr-
navská cesta. Kým si Kiko s pani 

profesorkou vymieňali názory, 
tak sme prešli obidve zastávky 

a vystúpili sme až na úplne inej. 
A čo teraz? Každý sa pýtal: „Kde 

sme ???“ Našťastie pani profe-
sorke v tom momente zazvonil 

telelefón, v ktorom sa ozval milý 
hlas známy z televíznej obra-

zovky:  „Katuška, kde ste?“ Bola 
to Táňa Radeva . Vysvetlila nám, 
kadiaľ máme ísť a asi o 10 minút 

sme sa objavili pred obrovskou 
budovou, pred ktorou na nás 
kývala už Tánička  a všetkých 

nás vystískala. Potichu sme vošli 

dnu a zrazu sme sa ocitli ako v 
seriáli. Pani Radeva nám pou-
kazovala každý kút ateliéru a 

porozprávali sme sa v seriálovej 
reštaurácii s Helenkou Krajčio-

vou. Čas bežal a pomaly sme sa 
presunuli do Starého mesta, kde 

sme sa ubytovali a išli sme sa 
najesť do talianskej reštaurácie 
na Obchodnej ulici, kde sme si 

vychutnali pizzu za 10 eur. Áno, 
čítate správne, 10 eur. Ale sme 

si povedali, že žijeme len raz....... 
.Po zjedení bratislavskej pizze, 

ktorá chutila presne tak, ako tá 
popradská, sme  sa vrátili do 

penziónu,  dali sme sa do  „gala“ 
a naše cesty viedli do  divadla. 

Romanka sa pýta Kika : „Ako 
dlho nám bude trvať cesta?“ 
„Cca 10 minút.“  Romanka sa 

zasmiala a povedala: „To určite.“ 
Nikto mu to nechcel veriť  po 

minuloročnom blúdení Bratisla-
vou. Po pol hodine sme sa ocitli 

pred mohutnou budovou Slo-
venského národného divadla. 

Samozrejme, že sme sa odfotili 
a vstúpili sme do sály činohry, 

kde nás hneď na javisku okúzlila 
krásna scéna typického dedin-

ského „kulturáku“  z 50-tych 
rokov. 

Predstavenie sa začalo a na 
javisko začali vychádzať  také 

herecké esá, ako Ľuboš Kostel-
ný, Alexander Bárta, Táňa Pau-
hofová, Diana Mórová, Zdena 

Studenková, Jozef Vajda, Kamila 
Magálová či Marián Geišberg. 

POČAS JARNÝCH PRÁZDNIN, KÝM NAŠI SPO-
LUŽIACI ODDYCHOVALI A MATURANTI SA 
PRIPRAVOVALI NA SKÚŠKU ŽIVOTOM, SA 

„BANDA“ NADŠENCOV HERECKÉHO UMENIA A 
MILOVNÍKOV HLAVNÉHO MESTA VYBRALA NA 

MENŠÍ VÝLET DO BRATISLAVY.
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