
 
Romča Dusíková 

 
Martina Martešíková 

 
Anička Krasňanská 

 
Ally Ingeliová 

 
Nina Moravcová 

 
Martin Macko 

 
Táňa Fillová 

 
Sisa Mrňová 

 
Katka Páleníková 

 
Majka Feješová 

 
Veronika Bullová 

 
Robo Remenár 

 
Kika Skybová 

 
Nika Dobrotková 

 
Andrej Komenda 

 
Iveta Szighardtová 

 
Ivana Vácvalová 

 
Jaro Miko 

 
Šimon Stacho 

 
Marek Švolík 

 
Tadeáš Bakoš 

 
Natália Rentková 

 
Dominika Cződörová 

 
Paula Janšáková 

 
Ján Gabriel Havel 

 
Miška Krauszová 

 
Zdenka Čermáková 

 
Monika Čermáková 

 
Zuzka Čermáková 

 
Zuzka Danihelová 

 
Marek Godovič 

 
Dominika Szelepcsényiová 

 
Nina Rybárová 

 
Nika Oriešková 

 
Ninka Holíková 

 
Marko Rádsetoulal 

 
Peter Guldan 

 

 
Jana Mašlejová 

 
Blažena Fülöpová 

 
Ľubomír Skala 

 
Mária Tarrová 

 
Ivana Moravcová 

 
Viviána Dobrotková 

 

 



PIATOK Tak na tento 

piatok sa tešil asi každý, 

kto vedel, že tridsať minút 

po dvanástej sa zavrú 

dvere autobusu a my 

vyrazíme na v poradí už 

štvrté veľké škiškárske 

cestovateľské dobrodruž-

stvo. Opäť nás čaká 

Londýn a deväť dní super 

zážitkov.  

Naša prvá zastávka bola  
 

v Prahe, kde sme vysadili prvého šoféra a kde nás čakali Tibor a Vlado. (Zmena šoférov bola nutná, aby 

sme celú cestu mohli spraviť bez technickej deväťhodinovej pauzy.)  

 

 

 povedzme, že 

každý si v auto-

buse našiel svoju 

ideálnu polohu  

 

 

 

a tu už náš auto-

bus schádza ku 

vlaku v Eurotuneli, 

do ktorého nás 

naložia.  

SOBOTA Prvý veľký zážitok bol istotne pre-

chod Eurotunelom, kde náš autobus vošiel 

do nákladného vozňa vlaku, ktorý nás za 35 

minút previezol na Britské ostrovy a odtiaľ 

nás ešte čakali približne dve hodiny do 

nášho cieľa. Keď sme sa konečne dostali na 

našu uličku Hugh Street, kúsok od Victoria 

Station (veľká železničná stanica), chvíľu sme 

počkali na rozdelenie do izieb a samotné 

ubytovanie v typickom londýnskom hotelíku 

s úzkymi schodiskami a nie veľmi priestran-

nými izbami v troch susedných budovách 

prepojených cez suterén. Po sprche a od-

dychu sme sa stretli pred hotelom a vyrazili 

spoznávať toto veľkolepé európske mesto. 

Prešli sme sa po londýnskych uličkách až 

k St James parku, kde sme pozorovali a fotili 

veveričky, prešli sme sa po širokom bulvári 

The Mall smerujúcemu k sídlu britskej kráľov-

skej rodiny, Buckinghamskému palácu. 

Naša prvá večera bola v reštaurácii 

Nando’s, kde si prišiel na svoje každý, kto 

má rád grilované kura,  kopu hranoliek 

a iných príloh.  

Ani po večeri sme si nevydýchli, večerná 

prechádzka nás zaviedla na Piccadilly 

Circus, kde sme sledovali program s poulič-

nými tanečníkmi a zabávačmi a späť do 

hotela sme sa odviezli typickým londýnskym 

doubledeckrom – červeným poschodovým 

autobusom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a toto je už výhľad z jednej 

z izieb, kde sme bývali na 

Hugh Street. A vedľa sú 

samotné izby...  

 

 
 

 

 

 

 
 

  označenie metra na budove  

 

 

 

 

 

no a medzi prvými 

fotkami nemohlo 

chýbať slávne 

londýnske trio: 

telefónna búdka, 

červený poschodový 

autobus a typický 

čierny taxík (cab)  

 

   
 



  

 

 

 
 

 
 

 

 fasáda nášho hotela a vyrážame na 

cestu, sme svedkami typickej londýnskej 

architektúry – domčeky z tehál 
 

klasická londýnska krčma – teda pub – 

uprostred modernej ulice s výškovými 

budovami  
 

 spočiatku to išlo s foťákmi pomaly, ale 

potom sme sa rozbehli  
 

 
...a to už sme v St James 

Parku, kde všetkých viac 

ako zeleň uprostred 

veľkomesta zaujali všetky 

možné zvieratká, najviac 

sme si to užili s  

 veveričkami 

 

 

 

 

 

 

kto z koho (súboj foťákov 

a veveričiek ) 

  
 

 Andrej ako správny sokoliar, 

hm, teda holubiar? :D 

 

a to už sme na dlhočiznom bulvári the Mall, ktorý 

spája Trafalgar Square a Buckinghamský palác – 

a ako bonus, pokus o skupinový výskok   
 

 pohľad na Buckinghamský palác – sídlo kráľovnej z The Mall 

 
 

 
 1.B s triednym pred Buckinghamským palácom 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 kúsok od nášho 

hotela sa nachádzala 

reštaurácia Nando’s, 

kde sme sa niekoľko-

krát dobre najedli – 

grilované kura, hranol-

ky, ryža, šalát a rôzne 

omáčky len pre nás 

 

 

večerný 

Piccadilly 

circus naozaj 

žije, obrovské 

svetelné 

reklamy 

dotvárajú 

výbornú 

atmosféru 

a pouliční 

tanečníci 

zabávajú ľudí 
 

 

  
  

NEDEĽA Po budíčku, ktorý sme si dali približne na pol 

ôsmu, a raňajkách sme sa vždy o 9:30 stretli pred 

hotelom, odkiaľ sme vyrážali brázdiť ulice 

veľkomesta. Ani v nedeľu to nebolo inak. Čakala nás 

prvá cesta metrom a tá nás zaviedla na známe 

Trafalgarské námestie, kde sa nachádza socha 

admirála Nelsona, Britské múzeum a štyri veľké levy, 

na ktoré sa proste treba vyšplhať. Z Trafalgaru sme si 

to peši namierili okolo vládnych budov k parlamentu 

a slávnemu Big Benu (a nezabúdajte, že samotná 

veža nie je Big Ben, ale zvon v nej), pozreli sme si 

Westminsterské opátstvo a Westminsterskú katedrálu. 

Niektorí sa vybrali aj hore do veže, odkiaľ sa im 

naskytol super výhľad, iní využili dlhší čas na obed. 
 

 

 

 Naša prvá cesta metrom, ktorým sme sa teda nacestovali... 

 Dlhočizné pohyblivé schody nás vedú na svetlo sveta 

 
 

...a na 

Trafalgarskom 

námestí nadišiel 

čas fotenia, 

napríklad 

druháčky pri 

fontáne  

 

 

 

...a Katka so Sisou 

sa na samotnú 

fontánu zahrali, 

celkom im to ide, 

však?  

 

 
 

 

 A naša prvá skupinová fotka – škiškárska výprava na 

Trafalgarskom námestí v pozadí s Britským múzeom 

 



 
 

...ale všetci si to chceli vyskúšať a stáli 

v rade :D  

 kto na leva nevyliezol sám, trošku 

sme mu pomohli  rôznymi 

spôsobmi   

 

 

 

 
 

 
 

 

aj takýto 

záber sa 

naskytne – 

socha 

admirála 

Nelsona 

a v pozadí 

vidno už  

Big Ben 

a budovy 

parla-

mentu 

 

 

cestou 

k parla-

mentu 

Ivana 

a Veronika 

pri konskej 

stráži   

 

 
 

 

 
 

Westminsterské opátstvo (tam kde 

sa ženil britský princ)  

 

fotka v Tániných zrkadlovkách s Big 

Benom a taxíkom.  

 

„Môžeme sa s ním ísť 

odfotiť? Môžeme? 

Môžeme?“ „Ale rýchlo 

späť.“ Šialený beh, cvak, 

hotovo   

 

 A tu je! Slávna veža 

parlamentu so zvonom Big 

Ben vo vnútri 

  
 



      

 

Westminsterská 

katedrála, na 

ktorú sme sa 

vyviezli 

výťahom  
 

 a výhľad 

z nej  
 

 

ďalší „podare-

ný“ pokus 

o skok :D   

 

Po obede sme prešli na druhý breh Temže cez 

Westminsterský most a pofotili sa s parlamentom 

a vyhliadkovým kolesom London Eye. Pod ním nás 

čakali ďalší miestni zabávači, umelci a tanečníci. 

Prechádzka pokračovala po nábreží Temže až 

k známemu otváraciemu mostu – Tower Bridge a býva-

lému väzeniu Tower. Ale to nám na tento deň stále 

nestačilo, a tak sme sa metrom presunuli do Camden 

Town, extravagantnej štvrte, ktorá je pastvou pre oči, 

ale i pre peňaženky, keďže nás čakalo také prvé malé 

nakupovanie a večera na trhoch s chutnými ázijskými 

špecialitami, ktoré sú preslávené po celom Londýne. Tí, 

čo boli z tohto dňa príliš unavení, si po večeri vybrali 

„aktívny“ oddych v hoteli, no niektorí sme sa večer 

odviezli metrom Piccadilly Line asi hodinu cesty na úpl-

ný sever Londýna a pozreli si, ako vyzerá život v takej 

odľahlej a vzdialenej časti od centra veľkomesta.  
 

 

 

 A tu už 

prechádzame 

cez 

Westminsterský 

most a fotíme sa 

na jednej strane 

s London Eye 

a na druhej 

strane 

s parlamentom  

 

momentky, keď 

sa baby chystali 

na fotku   
 

 

    

 Majka v zovretí zajaca? 
 

 a to sme ani neboli 

v Disneylande... 

 

 

po tom, čo nám černoškovia 

predviedli neuveriteľné kúsky... 
 

 

...sme si mysleli, že vezmú 

doslovne nohy na plecia  

 

 

 

 

 

 

 heh ale namiesto toho sa s našimi dievčatami 

radi odfotografovali... 



 

 

 cestou sme šli 

popri Millennium 

Bridge – moste 

pre chodcov, 

známom aj z filmu 

Harry Potter (tam 

ho filmoví grafici 

zničili), v pozadí 

vidno katedrálu 

Sv. Paula. 

 

a toto je už slávny 

Tower Bridge  

aj so Šimonom, 

Marekom  

a Jankom   

 
 

 
 z opačnej strany sme videli panorámu s londýn-

skou radnicou (úplne naľavo) a vtedy ešte nedo-

končený mrakodrap the Shard (takmer 310m). 

Zaujímavé je, že malo ísť o najvyššiu budovu Euró-

py, tou však je Mercury Tower v Moskve (339m), 

ktorú dokončili chvíľu po tej londýnskej...  

 

 
 

 

 

 

 vojnová loď na 

Temži 

 

zospodu hornej časti 

mosta práve 

inštalovali olympijské 

kruhy pri príležitosti 

LOH Londýn 2012  
 

 

 

 

 

Camden 

Town a jeho 

extrava-

gantné 

domy 

 

 

 

 

 poslednou 

zastávkou prechádzky 

bola veža Tower, ktorá 

kedysi slúžila ako 

väzenie 
 

  
 farebné domy, tetovacie a piercingové štúdiá, 

obchodíky so suvenírmi, oblečením a všetkým  

možným – obľúbená štvrť mladých – Camden Town 

naša večera na  

trhoch s ázijskými 

špecialitami  

 

 
 no a stolovanie pod holým nebom  

 

PONDELOK Po raňajkách sme sa vybrali do asi najpopulárnej-

šieho londýnskeho múzea. Čakali nás voskové figuríny zná-

mych osobností – herci, speváci, politici, športovci a ďalší. 

Objektívu neušiel Daniel Radcliffe ani Lady Gaga či britská krá-

ľovská rodina. Nevynechali sme ani Chamber live so živými 

hercami, ktorí sa nás pokúšali nastrašiť, a celú prehliadku 

korunovalo krátke filmové 4D predstavenie s hrdinami ako 

Spiderman či Ironman.  

Po obede sme sa tešili na „let“ na 135m vysokom vyhliadko-

vom kolese London Eye. Po jazde nasledoval presun do 

najväčšieho londýnskeho kráľovského parku – Hyde Park – kde  
 



sme si dali rozchod a oddych pri peknom slnečnom počasí. 

Navečerali sme sa v Pizza Factory (kde sme jedávali počas 

výletu do Londýna 4 roky dozadu) a mohli zjesť, koľko pizze 

a hranolčekov sa nám zažiadalo. Hoci sme sa do hotela vrátili 

dosť neskoro, opäť sme sa večer vybrali von a zažili sme 

atmosféru Čínskej štvrte a Soho, ktoré ústia na známom 

Piccadilly Circus. Návrat do hotela bol tesne pred polnocou. 

 
  

 

 

 

Robo a Andrej skontrolovali nosové 

dutiny Harryho Pottera...   
 

 ...a ánoooo bol tam aj Justin  

 

 ale čo Justin, Edward 

a Jakob!!! 
 

 

A toto bude Justin Bieber? 

Podľa Aničkinho gesta 

tipujem   

 

 

 

 no dobre upír, 

vlkolak, ale všimli ste 

si, že na tejto fotke 

majú aj naše baby 

akési červené oči... 

myslíte, že je to len 

zle nasvietené? 
 

stretli sa 

dvaja 

géniovia  
 

 

 

 

 

 
 

 a Nina zapózovala so zlobrom  
 

no a bol tam aj veterán Arnie  

 

 Anička sa nechala zachrániť 

Spidermanom... 
 

 
 

 

 
 

 pred 4D kinom 

 
 

 a sa už presúvame k London Eye 

(fotka na Westminsterskom moste) 

 

tu už stúpame do výšok, aby sme si 

pozreli panorámu Londýna  

 

 



 

 záber z úplného 

vrcholu – Temža 

naľavo, the City (biznis 

centrum Londýna) 

uprostred, the Shard 

(mrakodrap) napravo 

 

 

 

a opačná strana, 

budovy parlamentu 

a Westminster  
 

 

 

 jedna z našich 

dvoch kapsúl, 

ktorými sme 

„leteli“ (jazdu na 

London Eye 

nazývajú flight – 

teda let – zrejme 

preto, že ho 

vlastnia Britské 

aerolínie) 

 

 
 

 na záver ešte 

jedna skupinová 
 

 

 

 

 

 

cestou späť nám ujo  

zahral na gajdách  

 

 

 
 Hyde Park ponúka kopu pekných 

miest na prechádzky 

 

 Albert 

Hall 

v Hyde 

Parku 

 

 

 

 

 po príchode do Hyde 

Parku bol voľný program 

a každý ho využil po 

svojom  

 

 niekoho viac 

zabavili vtáky 

a iným stačila 

tráva   

 
 



 večerná prechádzka po China Town s typickými čínskymi 

reštauráciami a výzdobou  

 

 
 

 

 

zastavili sme sa aj v niekoľkopodlažnom 

obchode M&M  

 
 

 

 

 

 a rôznym 

„lentilkovým“ 

fotkám 

nebolo 

konca kraja 
  

pondelkový večer sme opäť zakončili na Piccadilly Circus, 

kde si najmä baby nenechali újsť ďalších showmanov  
 

   
 

 
 Canary Wharf má futuristickú 

stanicu metra, z ktorej keď vyjdete, 

stojíte uprostred mrakodrapov 

 

 mrakodrapy v Canary Wharf 

 

 

UTOROK ráno sme sa opäť stretli pred 

hotelom, aby sme sa najnovšou linkou 

metra Jubilee Line zviezli do Canary 

Wharf, čo je asi netypická časť Londýna, 

pretože tam nie sú žiadne historické 

budovy ani pamiatky, ale je to ako taký 

malý Manhattan s výškovými budovami 

a mrakodrapmi rôznych bánk a firiem. Po 

prehliadke sme vyskúšali ďalší mestský 

prostriedok, takzvaný vláčik DLR 

(Docklands Light Railway), ktorý jazdí vo 

východnom Londýne, a doviezli sme sa 

do mesta k Tower Bridge, kde sa na-

chádzajú St Katharine Docks (doky) a dali 

sme si krátku pauzu na kávu. Obed sme 

absol-vovali v mestskej časti Earl’s Court, 

kde kedysi bývala Diana, Freddie Mercury 

či Alfred Hitchcock. Popoludňajší program 

bol vysoko vzdelávací, keďže sme mali na 

pláne Vedecko-technické a Prírodove-

dné múzeum. Niekoho bavili viac, nie-

koho menej, čo sa dalo predpokladať. Na 

večeru sme sa dopravili opäť do Camden 

Town, kde to už dobre poznáme, a po 

večeri nás čakali posledné dva body utor-

kového programu: harrypotterovské 

nástupište 9 a ¾ a stanica St Pancras s pre 

Londýnčanov známou sochou The 

Meeting Place. 

 

 
 jednou z budov je aj sídlo svetovej 

tlačovej agentúry Reuters 

 

 uprostred je mrakodrap One 

Canada Square, v súčasnosti druhá 

najvyššia budova v Británii 

 



 

 
 do obytnej zóny Canary Wharf vedie 

zaujímavý most 

 

 kto si nestihol pospať v noci (?) dobiehal vo 

vlaku či pri káve...  

 

 

DLR železnica 

premávajúca 

východným Londýnom – 

zaujímavosťou je, že 

jednotlivé vlakové 

súpravy nemajú vodiča 

– sú naprogramované 

a automaticky zastavujú 

a otvárajú dvere  

 

 

 

z Canary Wharf sme sa 

práve takýmto odviezli 

k dokom sv. Kataríny  
 

 
 

 
 

 

 

no a ešte jedna 

spachtoška v DLR  

  

 

St Katharine Docks  - kedysi komerčné doky, 

dnes obytná a rekreačná oblasť  
 

 

 

budova prírodoved-

ného múzea sa 

nachádza v peknej 

záhrade, vedľa ďal-

ších múzeí v Južnom 

Kensingtone v tzv. 

muzeálnej štvrti  

 

medzi exponátmi 

v technikcom múzeu 

bola aj formula  

 

 
 

 
    

   aj na tomto stole sme si zasúťažili 

 

 

 

 

 nechýbal ani raketoplán z mesiaca    

 

 najviac asi zaujala interaktívna časť 

s hrami a rôznymi pokusmi a simuláciami 
 

 



 
 

 

 

 medzi ďalšími 

exponátmi boli 

i starodávne autá 

a lietadlá 

 

 

v jednej simulácii ste 

si mohli vyskúšať, 

ako budete vyzerať, 

keď budete starí  

 

 

 

 

 
a komu sa nechce-

lo čumieť na kostry, 

v prírodovednom 

múzeu boli rôzne 

zábavné zrkadlá, 

hlavolamy a logické 

hádanky  

  pred vstupom do múzea: obraz Uhol 

pohľadu (Nina: To tam máme fakt vydrať 3 

hodiny? Šimon: Budú nám tie 3 hodiny stačiť?) 

 v prírodovednom múzeu sme 

mohli obdivovať napr. kostry 

rôznych živočíchov  

   
 

 
cez nástupište 9 a ¾ sa pokúsil prejsť naozaj kadekto a naozaj kadeako 

:D (zľava Maťa, Janko, Maťo, Veronika, Nina s Majkou, Andrej)  
 

      
 

 

 

  

  na železničnej stanici St Pancras, ktorej súčasťou 

bol aj hotel a vyzerá ako malý zámok (áno v tejto 

budove vnútri sú koľajnice a nástupištia) sa nachádza 

socha the Meeting Place (Miesto stretnutia), ktorá ma 

evokovať romantiku cestovania  

 a na vtedy blížiacu sa Olympiádu 

nezabudli ani Janka s Markom. 

Olympijské kruhy na začiatku perónov 

vítali všetkých prichádzajúcich do 

Londýna  



 

STREDA a ďalší deň pred nami. Pred 

obedom sme si pozreli katedrálu sv. 

Paula, kde si dobrovoľníci vyšliapali až 

na jej samý vrch po asi 600 schodoch. 

Prvá zastávka bola vo Whispering 

Gallery, kde je možné pri správnom 

postavení počuť cez klenbu kupoly 

katedrály, čo človek zašepkal na jej 

opačnej strane. Potom ešte strmé 

mriežkované schody do vežičky a boli 

sme na vrchole. Po veľkolepej panorá-

me a obede nás už v prístave čakala 

loď, ktorou sme sa vybrali na plavbu 

po Temži. Vyše hodinová plavba 

poskytla dostatok priestoru na pekné 

zábery a pre niektorých dostatok času 

na spánok. Doviezli sme sa až 

k bariéram, ktoré chránia Londýn pred 

zaplavením – ide o druhý najväčší 

protipovodňový systém na svete 

a naposledy ho použili v roku 2007. 

Vylodili sme sa v Greenwichi a vyšli až 

k miestu, kde je naznačený nultý 

poludník rozdeľujúci zem na dve polo-

gule. Celý deň nás sprevádzalo krásne 

slnečné počasie, tak sme si popoludní 

ľahli do trávy a relaxovali, keďže 

mnohí už boli po toľkých dňoch 

a chodení unavení. Večera v Nando’s 

a po nej sme si šli pozrieť moderný 

štadión Arsenalu (Emirates), hoci teda 

len zvonku. Do hotela sme sa vrátili 

približne o jedenástej.  

 

 
 predná strana St. Paul’s – je veľmi ťažké 

ho odfotografovať, lebo je obostavaný 

ďalšími budovami 

 

 cestou z metra sa nám postupne 

vynárala kupola Katedrály sv. Pavla 

 

 
 

 Whispering Gallery – v kupole katedrály 

 
 

a po takýchto točitých schodoch 

s priehľadnou mriežkou sme sa štverali až na 

samý vrchol  
 

 

 

 

 
 námestie pod katedrálou 
 

 Marek v pozadí s biznis štvrťou the City 

 

 takáto panoráma Londýna nás 

čakala z vežičky katedrály (v pozadí 

vidno London Eye) 

 

 Sisa s Katkou sa fotia úplne hore 

 
 

 a Natália už kráča po točitých  

schodoch dolu 

 

 

 
 oproti katedrále sa nachádza 

múzeum moderného umenia 

a vedie k nemu Millennium Bridge 

známy z filmu Harry Potter 
 



 

 pri parlamente sme sa v prístave výletných lodí nalodili 

a vybrali sa na plavbu po Temži, počas ktorej sme mali 

možnosť pozrieť si pamiatky a stavby, ktoré sme už videli 

tentokrát z paluby lode 
 

 
  podplavili sme sa popod Tower Bridge s nainštalovanými 

olympijskými kruhmi 

 

 

 

 niektorí však miesto 

pozorovania okolia 

uprednostnili spánok na 

dolnej palube... nuž keď sa 

nedá v noci... 

 

a niektorí sa vyvalili radšej 

vonku a chytali bronz  

 

 

 

 

 Andrej s Robom zaujali strategické 

miesto, aby mali prehľad o oboch 

palubách 

 

 Canary Wharf z lode  

 

aj takto si žijú mnohí 

Londýnčania – novo-

stavby obytných domov 

na brehu Temže   

 

 

 

 

 

londýnska 

bariéra chrá-

niaca Lon-

dýn v prípa-

de núdze 

pred vyso-

kým prílivom 

od mora, 

postavili ju 

v rokoch 

1974-84  

 

 

 

 

pán profesor na zadnom zábradlí lode v pozadí 

s mrakodrapmi v Canary Wharf  

  
 

a tu už nasledovalo naše 

vylodenie: nachádzame sa 

v Greenwichi, kde sa nachá-

dza impozantná budova 

zapísaná v UNESCO – ešte 

pred pár rokmi Kráľovská 

námorná akadémia, dnes je 

otvorená verejnosti, využíva 

sa na rôzne vzdelávacie 

podujatia a tiež pre filmárov, 

vzadu vysoko na kopci nás už 

čakalo kráľovské 

observatórium s nultým 

poludníkom  

 

 
 



 

 

 a tu už stojíme 

rozpoltení na dvoch 

pologuliach  pod nami 

vedie čiara naznaču-

júca nultý poludník 

 

 

 

 

ďalší pokus o orga-

nizovaný zoskok a zasa 

zlyhávame :D  
 

 

 pohľad z kráľovského observatória, 

v popredí, pod kopcom práve stavali 

obrovskú plochu pre jazdecké disciplíny 

olympijských hier, v pozadí za Temžou 

vidno mrakodrapy v Canary Wharf 
 

 
 

 

 

Nika, Miška, Zuzky a Zdenka v kráľovskom 

observatóriu  

 

 popoludnie niektorí využili na váľanie 

v tráve  

 

alebo oddych na lavičkách v parku  

 
 

 

 

alebo fotenie  

v Greenwichi  
 

 Emirates 

Stadium je 

domovom 

klubu Arse-

nal od r. 

2006 s vyše 

60 tisícmi 

miest na 

sedenie 

 

 

 

 

druháci  (dole) 

napodobňujú súdržnosť 

hráčov na veľkom 

billboarde (hore)  

 

     
 ako Majka bozkávala Herberta Chapmana – dávneho manažéra klubu(teda 

jeho sochu), so Šimonovou pomocou  

 cestou zo štadióna 

bolo zjavne veselo 

(zastávka metra sa volá 

Arsenal) 

 

 
 



 

ŠTVRTOK Štvrtkový program bol 

relatívne nenáročný, mal totiž len 

dva veľké body. Pred poludním sme 

sa vybrali do Olympijskej dediny 

v Stradforde, relatívne ďaleko od 

centra Londýna. Počasie nám 

v tento deň príliš neprialo, bolo 

zamračené a vyzeralo to, že každú 

chvíľu začne pršať. Keďže bol 

olympijský park ešte stále 

nedokončený, videli sme vlastne 

veľké stavenisko, do ktorého 

verejnosť aj tak nepustia. 

Popoludňajší program bol 

highlightom dňa – konečne sme išli 

nakupovať na Oxford Street – 

hlavnú nákupnú ulicu Londýna. Po 

niekoľkohodinovom nakupovaní 

sme sa poslednýkrát vybrali do 

Camden Town, kde nás čakala 

večera u draka v „all-you-can-eat“ 

reštaurácii. No a po návrate do 

hotela sa bolo treba zbaliť, pretože 

hoci sme ešte Anglicko neopúšťali, 

bola to naša posledná noc v hoteli.  

 

 

 

 pohľad na olympijský park, naľavo je 

akvatické centrum, tá divná vec 

v strede je 115m „orbita“ 

s vyhliadkovými plošinami, ktorá má 

ostať ako trvalé dedičstvo londýnskej 

olympiády a napravo vidno časť 

olympijského štadióna  

 

 olympijský obchod s maskotmi na asi 

všetkom, čo vás len napadne (z 

obchodu je najlepší výhľad do 

olympijského parku) 

 

 

a už sme na Oxford Street a začínajú 

sa bezhlavé nákupy  
 

 

 

 
 

 teniskový raj 
 

 

 

 

 každý si našiel svoj obchod, že Kika?  

 

 

 

no a takto to dopadlo – 

nastúpení pred hotelom 

– peňaženky prázdne, 

tašky plné.. ale veď 

práve o toto išlo nie?  

 

 

 

 

 
 

naša „posledná“ večera 

v Londýne: Orient Bufet 

v Camden Town: 

a naberať si môžete, 

koľko sa vám chce...   

     
 



PIATOK Po raňajkách a odhlásení 

z hotela sme naložili všetko (i nás) 

do autobusu a čakal nás presun 

do THORPE PARKU s kopou adre-

nalínových atrakcií, horských dráh, 

kolotočov a ďalších zábaviek, aké 

na Slovensku určite nezažijete. 

A tento deň určite stál zato, hoci 

párkrát nás chytila taká anglická 

„shower“ (silná prehánka), vyskú-

šali sme asi všetko  No a plní 

adrenalínových zážitkov sme sa 

večer vybrali na dlhú cestu do-

mov. Posledná zastávka v McDo-

nalde na diaľnici a smerovali sme 

k Eurotunelu. Kvôli zápcham na 

diaľnici, hoci my sme prišli načas, 

prednosť dostali vozidlá, ktoré prišli 

pred nami (ale neskoro), a tak sa 

naše čakanie na voľný vlak riadne 

predĺžilo, čo netešilo našich šofé-

rov, keďže musia dodržiavať presné 

predpisy, čo sa týka dĺžky jazdy.  

SOBOTA Nakoniec však stratu 

dohnali a v sobotu večer sme 

úspešne dorazili do Bratislavy plní 

úžasných zážitkov, na ktoré asi 

nikdy nezabudneme. Londýn 2012 

sa naozaj vydaril  

 

 letecký záber na celý 

park s kopou 

rollercoasterov 

a ďalších atrakcií  

 

 

 

 

 

 

čakali nás rôzne 

vývrtky, špirály, 

zákruty, keď sme sa 

rútili dolu vo vláčiku 

horskej dráhy   
 

 

 

 
 

 

 

 
 jazda SAW, v temnom vstupe nás privítal 

Jigsaw, potom sme nasadli do vozíčka 

a nasledovala jazda smrti. Vyštverali sme sa na 

vežu, z ktorej nasledoval pád kolmo dole a plno 

ďalších prekvapení... 
 

 

 Stealth je asi 

najväčší adrenalín zo 

všetkých. Sedíte vo 

vláčiku a čakáte, že 

nastane zrýchlenie 

z nula na 128km/h za 2 

sekundy (vyzeráte ako 

Číňan) a letíte kolmo 

do neba do výšky 

takmer 70 metrov, 

malé spomalenie, 

výhľad a letíte opäť 

kolmo dole...    
 

Jazda the Swarm (oba obrázky)   

 bola novinkou roku 2012, coaster, na ktorom 

vám visia nohy vo vzduchu a letíte rôznymi 

vývrtkami a máte pocit, že skoro do niečo 

narazíte ... 850m pokrútenej ocele... 

 

 

a keď nie oceľ, tak veľa vody na vodnom 

coasteri, kde neostane nikto suchý, dokonca 

ani tí, čo sa pozerajú z mostíka, odkiaľ je 

robená prvá fotka... takže utekajte, kým sa 

dá   

 

   
 



To, čo ste videli a čítali, je samozrejme len kúsok z toho, čo sme naozaj zažili a videli. Najkrajšie zážitky sú 

určite v našej pamäti, no napriek tomu existuje ešte kopa záberov, či už vtipných alebo nevydarených, 

ktoré treba vidieť. Takže nech sa páči. Bodka na záver. 
 

 

 

 

 že čooo?? 
 

 neviem, či 

sa mám 

zmieňovať, 

odkiaľ po-

chádzajú tie-

to vlajočky, 

hmmmm? 
 

 

 

 

 

 

 

akože odfotiť  

s každým 

černochom  

či černoškom  

sa treba 

treba treba... 
  

 

      
 

   

 

 v metre sa dalo robiť kadečo, jednou zo 

zábaviek bolo nechať si fúkať priamo do tváre 

z priestoru medzi dvoma vagónmi... a vlasy viali 

a viali, že Ivana? :D 

 

 noo a keď Niku nevyfúkalo metro, skúsila to 

inými prostriedkami. Len nechápem, prečo tak 

nešla aj do ulíc  

 

 

keď sa tak človek na to pozrie... čo to ten Andrej 

ukazuje? A prečo sa Sisa s Robom tak blažene 

usmievajú pri pohľade na neho?  

 

a keby vás nebavilo sledovať 

ľudí okolo, aj topánok je 

v metre dosť.. a rôznych   

 

 

 

 

a tu už máme jednu 

z momentiek, len to musel byť 

zaujímavý moment, keďže 

všetci sa tvária úplne inak :D     

 

  

 

 

 foto-

postoj 

ala 

Nina, 

tak kto 

ju kopí-

ruje naj-

lepšie? 

 

   

 

tento obrázok vznikol 

ako odpoveď na 

otázku, či v Eurotuneli 

budeme vidieť aj ryby, 

keď pôjdeme pod 

morom   
 

 okej, okej, tie naše 

skupinové zoskoky boli 

katastrofálne, ale na 

toto nemá nič :D 

 

 



 

 

 

A tu sa začína sada: 

„NAŠI NOVÍ PRIATELIA“ :D 

 

 Romana a jej nový priateľ  

 

 

Sisa si našla kamarátov z inej 

vekovej generácie  

 

 

 

pán profesor sa zoznámil 

s jednou kočkou na lodi do 

Greenwichu (a tá sa 

nechcela vôbec posunúť)  

 

 

 

 

 
 

 a po priateľoch nasledujú momentky 
 

pri tejto situácii by som chcel byť... neviem si  

 predstaviť, o čo tam išlo :D 

 

 Andrej sa tiež zoznámil s touto milou paňou 

 
 

 

 

 
 

  
 a ďalší vtipný moment, že Ally + Nina? 
  

 
 šofér Tibor a Marko ako nosiči 

nákupov našich dievčat na Oxford 

Street... 

 Marek škrtí Biebera...  

 
 Janko a jeho slávny 

cylinder  
  

  no, Angličanky mali vždy vycibrený vkus pre módu a vedeli, čo si 

obliecť v každej situácii, takže... prečo nie :D 
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