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Sobotné levické ráno väčšinu z nás zastihlo pekne vyspatých, čakajúcich iba na to, kam sa pôjdeme
pozrieť dnes. Po zbalení sme sa vydali už o 9 00 poznávať mesto Levice. V meste sme videli viacero
zaujímavých stavieb,

ale najväčší úspech mala technická pamiatka - „mimoúrovňová križovatka“ vodných tokov. Na
mieste, ktoré zobrazuje fotografia, sa križujú dva vodné toky: prírodný potok Podlužianka
„podchádza“ umelo vybudovaný kanál Perec, ktorého voda v minulosti poháňala vodný mlyn
v Leviciach. Na Slovensku sa jedná o unikátne riešenie úpravy „križovania“ vodných tokov.

Potom sme už priamou cestou šli do Tekovského múzea, ktoré ma v depozitoch viac ako 100 000
predmetov a vystavených je niekoľko tisíc. Múzeum sídli v dolných priestoroch bývalého Levického
hradu, ktoré boli neskôr prestavané. Aby ste mali predstavu, ako celý areál vyzerá, ponúkame snímku
z vtáčej perspektívy.

Zdroj: http://www.levice.sk/fotogaleria.phtml?id5=16521

Tento pohľad však nie je taký výstižný, aby ste si spravili predstavu o veľkosti Levického
hradu, tak na nasledujúcich snímkach je v krúžku označená postave spolužiaka Nora, ktorá už
o mohutnosti hradu napovie viac.

Ešte spoločná fotografia na jednej z levických bášt a už nás čakali výstavné priestory
Tekovského múzea.

Jeho zbierkový fond, ako sme už spomínali, je veľmi bohatý. Okrem dvoch miestností, kde
boli vystavené dokumenty citlivé na silné svetlo bleskov našich fotoaparátov, sme mohli
všade zadarmo fotografovať. Ponúkame niekoľko zaujímavých pohľadov do „útrob“ múzea
na :

rekonštrukciu pravekého obydlia,

pôvodné zariadenie starej lekárne,

časť zbierok starých zbraní,

zbierku starého nábytku,

či fotografie z roku 1968, ....

Po skončení návštevy expozície Tekovského múzea sme sa ešte trochu poprechádzali po Leviciach,
navštívili sme mestský park a potom sme nasmerovali naše kroky na železničnú stanicu. Ak si myslíte,
že sme už šli priamo do Bratislavy, tak sa mýlite. Po ceste sme sa ešte zastavili v Galante. Toto mesto
má bohatú históriu a viacero zaujímavých stavieb. Niektoré sú už zrekonštruované, rekonštrukcia
niektorých ešte prebieha. Naplánovali sme si návštevu Galantského múzea situovaného v jednom, už
opravenom, galantskom kaštieli.

Tento sme vďaka pani sprievodkyni mohli obdivovať od podzemia až po „strechu“.

Dokonca sme sa dostali aj do reprezentačných priestorov primátora Galanty, v ktorých prijímal
všetkých predchádzajúcich prezidentov Slovenska. Sedeli sme za stolom, kde pred nami sedeli aj
najvyšší predstavitelia nášho štátu.

Okrem dvoch miestností, kde bol nábytok z Vlastivedného múzea, sme mohli všade fotografovať.
Ako ukážku vystavených zbierkových fondov ponúkame aspoň:

ukážky archeologických nálezov a

maketu už zbúranej kaplnky, ktorá musela ustúpiť veľkej galantskej križovatke.
Po skončení prehliadky už posledného múzea našej exkurzie sme sa pobrali doplniť si zásoby kalórii
pre naše telo.

Tento krát ozaj veľká porcia jedla v nás mizla ako mávnutím čarovného prútika. Potom nás čakalo
vo večernej Galante ešte jedno prekvapenie. Možno si spomínate, že v predchádzajúcom čísle sme sa
vás pýtali, ako sa volal tvorca prvého čerpacieho banského stroja na európskej pevnine. Ak ste si to
ešte nezistili, ponúkame ešte jednu pomôcku. Na obrázkoch vidíte druhý z dochovaných galantských
kaštieľov. Nepripomína vám jednu filmovú čarodejnícku školu, v ktorej sa istý H.P. učil byť správnym
kúzelníkom?

Už viete, ako sa volal priezviskom konštruktér, aj čarodejnícky učeň? Určite áno.
Po návšteve druhého galantského kaštieľa, ktorý sa v súčasnosti renovuje, nás čakala už iba cesta na
stanicu. Vlak do Bratislavy ( vieme, že to znie neuveriteľne) nemeškal. Tak sme sa všetci živí a zdraví
o cca 18 00 stretli so svojimi rodičmi na bratislavskej stanici.

Na konci januára 2015 nás (dúfame) čaká ďalšia, teraz už trojdňová exkurzia - okrem iného pôjdeme
do mesta pri Dunaji, kde je jeden s najväčších kresťanských kostolov v strednej Európe.

