
fotenie a obzerania si okolitého diania. 
Ešte aj dnes tam kade- tade hliadkujú 
policajti, keby sa opäť nejaký terorista 
rozhodol spáchať útok. Ale nespomínajme 
teraz to zlé, posunieme sa ďalej.
Ďalším pozoruhodným miestom je 
Londýn, ktorý nie je tak upršaný, ako si 
všetci myslia. Teda aspoň v lete a na jar, 
ale zas chladno je tam stále. Všetko je tam 
také nóbl a všetci sú tak upätí a chladne 
zdvorilí. Všetci Angličania sú príšerne hrdí 
na svoju krajinu, až tomu nerozumiem, 
akí vedia byť namyslení. Na vlastné oči 
som videl pozoruhodné miesta, napr. 
Tower Bridge, Westminsterský palác, 
Londýnske oko, Elizabeth Tower, najlepšie 
známu pre zvon Big Ben a aj známy Buck-
inghamský palác, sídlo britskej kráľovskej 
rodiny. 
Ďalším pozoruhodným zážitkom v 
Londýne bolo múzeum madam Tussaud. 
Sú tam vystavené realistické voskové fig-
uríny mnohých známych osobností mi-
nulosti aj súčasnosti. Mohli ste sa odfotiť s 
ľuďmi, ktorých by ste reálne v živote nes-
tretli, čo samozrejme využil každý jeden 
turista. Akurát rady na lístok sú zdanlivo 
nekonečné, ja som tam stál asi dve a pol 
hodiny, kým som sa vôbec dostal dnu. 
Tam ale rada pokračovala, takže nuda na 
ďalšiu pol hodinu bola zabezpečená. Ale 
stálo to za to. Tie figuríny boli ako živé! 
Až som sa zľakol, keď sa predo mnou tak 
zrazu objavili. 
Z chladného Anglicka sa radšej presuni-
eme niekam viac do tepla. Čo takto Rím, 
slávne Romulovo mesto. Tam je hádam 
ešte väčší chaos ako v Paríži a Londýne, 
čo sa turistov týka. Colosseum, Forum 
Romanum a hlavne preslávený Vatikán 
boli plné ľudí, bažiacich po živom pohľade 
na ten stále živý kus histórie. Všade stoja 
antické budovy, v blízkosti moderných 
stavieb, vytvárajúc ostrý kontrast zmien 

ľudskej civilizácie. 
A ešte taká drobnosť o Ríme, kým 
prejdeme ďalej. Pizzu tam robia úžasnú, 
ale je tak drahá a pizzerie sú tak preplnené, 
že je naozaj ťažké sa tam dostať. To sa 
rýchlejšie najete v McDonalde, aj keď to už 
nemá také čaro.
Pomaly by to asi aj stačilo, ale porozprá-
vam ešte o poslednom mieste. Dubaj, 
mesto moderného pokroku. Podľa môjho 
osobného názoru aj najhorúcejšie miesto 
na svete, lebo keď ešte aj more malo cez 
tridsať stupňov, slnko tam muselo fakt 
usilovne pripekať. Pred pár desaťročiami 
toto mesto ešte neexistovalo, až ob-
jav ropy v tých miestach z neho urobil 
najrýchlejšie rastúce mesto na svete. Veď 
čo by ho aj nerozširovali, keď majú zdanli-
vo nekonečný priestor na stavanie. V púšti 
sa stavia úžasne, lebo tam nie je nič, čo by 
im prekážalo pri stavbách. No a samozre-
jme dôležitá pracovitosť Dubajčanov. Keď 
boli schopní postaviť najvyššiu budovu 
na svete, Burj Khalifu, za menej ako jedno 
desaťročie, naozaj si zaslúžia pochvalu. Je 
možné si zakúpiť lístky na výstup na tento 
dubajský skvost, hoci sa pre neho musíte 
hlboko natiahnuť do peňaženiek. Ale ten 
výhľad stojí za to. 
Hneď pri Burj Khalife stojí aj najväčší 
obchodný dom na svete, v ktorom som 
za štyri hodiny nebol schopný prejsť ani 
jedno celé poschodie. A to som akože iba 
kráčal, nič som nekupoval, lebo sumy tam 
sú samozrejme nastavené pre milion-
árov. Tisíce obchodov rôzneho druhu s 
tými najznámejšími značkami a dokonca 
aj gigantické akvárium uprostred, kde 
plávali žraloky, raje a rôzne druhy rýb. V 
inom dubajskom stredisku je zas umelý 
lyžiarsky svah, kde žije niekoľko tučniakov. 
Keď som na to pozeral, až som nechápal, 
ako to všetko mohli postaviť. Darmo, ľudia 
keď sa posnažia, dokážu čokoľvek. 
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