
V šetko začalo tým, keď som nastúpila 
do limuzíny. Najskôr ma očaril 
interiér - cítila som sa ako na 

diskotéke v luxusnom klube. Po chvíli som 
si uvedomila, že v pozadí hrá hudba, pri 
ktorej nám naskakujú zimomriavky, veď to 
poznáte keď zažijete silný zážitok a hudba 
Vám ho pripomína....

Nechala som sa s kamarátkami unášať 
ulicami Starého Mesta. Keď som sa plným 
dúškom napila šampanského a vychutnala 
všetky vychytávky v limuzíne, kamoška 
Monika zodvihla telefón a požiadala šoféra 
aby nás odviezol na večeru do kaštieľa na 
kráľovskú večeru. 

Cestou baby otvorili strešné okno a začala 
„selfie“ show. V limuzíne sme sa fotili 
v rôznych vtipných pózach a užívali si luxus, 
ktorý máte iba v prípade, že ste celebrita. 
A my sme ten večer celebrity boli. Naša 
dámska jazda stála zato. 

MOJA 
NARODENINOVÁ 
PARTY V INOM 
ŠTÝLE...



K eď nám došli cigarety požiadali sme šoféra či by mohol zastaviť 
na nejakej benzínke. Čo Vám poviem – šofér bol ozajstný 
gantelman – vytiahol pravé kubánske cigary (predpokladám 

z pánskej jazdy) a ponúkal nás. Manager limuzíny Marko sa načiahol 
do zadného baru a otvoril na požiadanie Veroniky fľašu rumu 

Zacappa. 

Pri príjazde do kaštieľa nám Marko pomohol 
vystúpiť z limuzíny. Pred limuzínou nám 
pripravil jedinečnú prezentáciu cigár a rumu, 
ktorý nám nalieval šofér Juraj. 

Musím priznať, že všetky sme sa „pripili“ 
a keď sa Marko so šoférom vytratili 
chichúňali sme sa a robili s cigarami 
show za zvuku Ramazottiho, ktorá 
znela z limuzíny. S Denisou sme 
začali tancovať až sa nám zakrútila 
hlava. Medzičasom sa zvečerilo 
a obloha posiata hviezdami dávala 
tomuto večeru neskutočné čaro.

Zuzana oslovila Janku, že 
má chuť na ďalšiu fľašu 
šampanského. Keď som sa 
otočila aby som našla Marka 
vystrašil ma poriadny 
rachot - na oblohe sa 
začal úžasný ohňostroj. 
Až vtedy som pochopila, 
že táto zastávka bola 
plánovaná, tak ako 
každý moment tohto 
očarujúceho večera. 
A poviem Vám, že to 
bol len začiatok. 



P o špecialitách, ktoré sme ochutnali 
v sprievode šarmantného majiteľa 
kaštieľa, sme sa vydali na diskotéku 

v Banskej Bystrici. V limuzíne hrali aktuálne 
hity, šampanské tieklo prúdom. Po príchode 

pred diskotéku nás čakal ďalší člen tejto party – 
nie nebol to striptér, ani majiteľ diskotéky – bol 

to vysoký urastený chlap v čiernom saku, opálený 
s imageom širokých pliec – cítila som sa bezpečne.

S úsmevom sa nám prihovoril a povedal, že sa dnes 
večer bude starať o našu bezpečnosť – ďalší príjemný šok. 

Myslela som si, že snívam a tento chlap zo mňa strháva 
šaty, priala som si aby bol striptérom. Pravdou je, že keď sme 

prišli a tento muž nám pomáhal vystupovať z limuzíny všetky 
oči stojacich dám v rade vrhali závistlivé pohľady len na nás. 

Štandardne by som sa necítila najpríjemnejšie, ale Francesca ma 
v podvedomí štuchla a povedala: UŽI SI TO! VEĎ ŽIJEŠ LEN RAZ....

Boli to moje najkrajšie 30te narodeniny a verte, stáli za to! Vydržali sme 
do 5 ráno. Náš bodyguard nás ráno odprevadil do limuzíny a tá nás všetky 
ráno zaviezla až domov. Marko každú z nás odprevadil až pred dvere.



PS:  musím dodať, že od vtedy prešlo už pár mesiacov 
ale v piatok večer keď som išla na pohár vínka 
s kamarátkou Francescou do Starého Mesta zahliadla 

som pred klubom limuzínu z tohto večera. Pozreli sme sa s Francescou 
na seba a začali sa z chuti smiať. Naskočili mi zimomriavky a vyhŕkla 
slza, viete, je to ako v pesničke „Keď zažijete niečo neopakovateľné 
a je to tu znovu“. LA GOZADERA OD GENTE DE ZONA A MARCA 
ANTHONYHO! VŠTEKO NAJ PRE VŠETKÝCH, KTORÍ TO VEDIA NA 
SVOJE NARODENINY PORIADNE ROZBALIŤ. 

AKO HOVORÍ MOJA KAMARÁTKA „VEĎ ŽIJEŠ LEN RAZ“.  
NA ZÁVER ĎAKUJEM VŠETKÝM MOJIM NAJLEPŠÍM KAMARÁTKAM 
A SPOLOČNOSTI RAI LUXORY EVENT ZA NESKUTOČNÝ ZÁŽITOK.


