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Šesť nezabudnuteľných dní strávených v Španielsku. Jeden by si myslel, ţe bude ľahké zabudnúť a 

vrátiť sa späť do kaţdodennej rutiny, no ono je to ohromne ťaţké. Úprimne, stále som si nezvykla. 

A moţno je to tak lepšie, pretoţe taký výlet človeka zmení. Zmenia ho srdeční Španieli, krorí ako 

ohnivá inšpirácia nakopnú kaţdého zatvrdnutého severana. Zmení ho pohľad na ich rozkošné 

domčeky z červených tehál kontrastujúce so zelenohnedými palmami a pomarančovníkmi 

ovešanými mnoţstvom sýtooranţových pomarančov a bielych kvetov s arómou naplňujúcou ulice. 

Keď sa teraz pozriem na Bratislavu, chce sa mi plakať. No, späť k téme. Ako sme trávili čas? 

Vzhľadom na to, ţe ma téma stretnutia zaujíma, sa mi výlety páčili. Videli sme futuristické stavby 

postavené za účelom koncentrovania slnečých lúčov odrazených zo zrkadiel do jedného bodu, 

nádherný národný park plný španielskych koní a vtákov, ktorý sme prešli v autách v štýle safari, 

pričom kaţdý mal ďalekohlad (vyuţívaný iba v prípade, ţe sprievodkyňa svojim skúseným zrakom 

zazrela  nejakého operenca v diaľke). S hlavou plnou neskutočného mnoţstva informácií o asi 

všetkých druhoch vtákov, ktoré sa v parku nachádzali, sme šli pozrieť na Atlantický oceán. 

Vyčerpanosť bola na konci kaţdého dňa maximálna, pretoţe po školskom programe nasledoval ten 

neoficiálny, s ľuďmi s Comenius-u. To bola, mimochodom, väčšinou párty, po ktorej nasledovala 

večera. Ţiaden problém, ţe je jedenásť hodín večer. Vlastne, to je ideálny čas na španielsku večeru. 

Ani jeden Španiel nevedel pochopiť, ako môţeme večerať uţ o šiestej a nejesť aţ do rána, pretoţe 

oni o takom čase len vyráţajú z domov von. Napriek všetkým kultúrnym rozdielom sme si na seba 

skvele zvykli, vlastne aţ tak, ţe to lúčenie na letisku uţ nikdy nechcem zaţiť. Bolo úţasne, a 

kaţdému, kto čo i len trochu vie anglicky, vrele odporúčam... :)   
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