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Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu ...

Na Úrade vlády SR.

Dňa 18. 4. 2018 sa konala ďalšia z dejepisných exkurzií zameraná na poznávanie
histórie Bratislavy. Zúčastnili sa jej štvrtáci, piataci a dve žiačky 8. ročníka. Bolo
nás ozaj veľa ... Už ráno, keď sme odchádzali zo školy, krásne svietilo slniečko
a tak sme sa rozhodli, že sa trochu prejdeme aj po Petržalke. Naše prvé
zastavenie bolo pri kaplnke neďaleko od našej školy.

Tu nám pán učiteľ porozprával: ako vyzerala krajina okolo nás pre niekoľkými
storočiami, ako sa menil tok Dunaja, ako ťažko vtedy ľudia žili...

Od kaplnky sme sa premiestnili na Námestie hraničiarov, kde začalo výstavba
„modernej“ Petržalky. Práve sa pozeráme na pamätnú dosku, ktorá pripomína
začiatok stavby najväčšieho sídliska na Slovensku.

Niektorí z nás si spomenuli, že takto podobne začínala aj prechádzka pri príležitosti
upálenia a utopenia Morény a Ďasa... Teraz sme však nastúpili do autobusu MHD
a odviezli sme sa k prezidentskému palácu. Príchod sme mali naplánovaný tak, aby
sme videli striedanie čestnej stráže, ...

.... škoda len, že sme museli stáť za plotom - niektorí „dospeláci“ by si určite ešte
spomenuli, že v minulosti tomu tak nebolo a dalo sa dokonca s príslušníkmi čestnej
stráže odfotografovať, tak ako je to bežné vo väčšine štátov sveta...

Potom sme si posadali na fontánu pre palácom ...

....a pán učiteľ nám trochu porozprával o histórii dnešného prezidentského paláca.
V súvislosti s jeho využitím v minulosti nemožno nespomenúť, že po skončení bojov
v druhej svetovej vojne slúžil aj ako nemocnica a dokonca v jeho okolí bol cintorín.
Ponúkame jednu historickú fotografiu ...

Zdroj: Internet

Z námestia sme sa vydali smerom k Úradu vlády SR. Po ceste sme sa ešte zastavili
v záhrade prezidentského paláca (tá bola otvorená), kde sme opäť posediačky
počúvali pána učiteľa.

Podľa pôvodného plánu sme mali zotrvať v priestoroch pred Úradom vlády iba pár
minút, do prednej časti za plotom bol a je bežne povolený vstup...

... pokiaľ nám pán učiteľ rozprával, ako často bol palác prestavovaný, aká
zaujímavosť sa viaže k jeho hlavnej kovovej bráne, situácia sa zmenila a my sme
boli pozvaní aj na návštevu interiéru budovy. Napriek určitej časovej tiesni ... sme
neodmietli. Museli sme prejsť cez detektor kovov a keďže nás bolo veľa, naše
najstaršie spolužiačky využili čas na zaujímavú fotografiu. Posúďte sami ...

Najskôr sme sa boli pozrieť do palácovej kaplnky (inak kaplnka bola a je bežne
prístupná raz za týždeň, samozrejme po dôkladnej bezpečnostnej prehliadke pri
vstupe do budovy). V kaplnke sme zas sedeli ...

Následne sme sa presunuli do najreprezentatívnejšej časti budovy, „Zrkadlovej
siene“. Tu to nedalo aj mladším spolužiačkam zahrať sa na štátničky...

Ponúkame ešte dva pohľady z Úradu vlády SR ...

... potom sme sa rozdelili: štvrtáci išli do budovy Slovenského rozhlasu, piataci mali
naplánovanú návštevu kostola a kláštora františkánov.

Vo väčšine priestorov Slovenského rozhlasu však bolo zakázané fotografovať, tak
ponúkame aspoň pohľad do jeho vestibulu, kde sú vystavené staré rádiá a iné staré
telekomunikačné zariadenia.

Počas exkurzie v budove rozhlasu sme videli viaceré štúdiá, ale aj koncertnú sieň,
kde nás najviac zaujal obrovský organ. Veľmi nás však mrzelo, že sme nesmeli
fotografovať...

Kým štvrtáci obdivovali budovu rozhlasu, piataci sa presunuli do najstaršieho
stojaceho sakrálneho komplexu v Bratislave. Na nádvorí kláštora sme museli chvíľu
počkať, kým príde pani kostolníčka (zas sme sedeli)...

... potom sme sa presunuli do kláštorného kostola - zas sme sedeli. Videli sme
takýto nádherný interiér...

... ale už sme nedočkavo čakali, kým nám pán učiteľ stručne dorozpráva históriu
budovy, lebo sme sa chceli pozrieť na pozostatky sv. Reparátora...

Potom sme sa presunuli do bočnej kaplnky, kde bola výborná akustika, veď to je
zmenšená kópia pohrebnej kaplnky francúzskych kráľov ...

... ešte sme sa odfotografovali pred jedným z najväčších obrazov na Slovensku...

... a vyšli sme na „svetlo Božie“.
Za kláštorným komplexom sme sa zastavili v malom parčíku (zas sme sedeli), pod
ktorým sa dnes nachádzajú podzemné garáže, ale v minulosti tam stál najstarší
kamenný múr v Bratislave. Za nami dobre vidieť, ako sa opravuje veža kláštorného
komplexu.

Z parčíka sme sa presunuli na Námestie SNP, kde sme (netradične po
sediačky) počúvali pána učiteľa, ktorý nám porozprával stručne nielen o kostole
a kláštore milosrdných bratov. Na Námestí SNP sme sa stretli so štvrtákmi
a spoločne sme pokračovali do Slovenskej národnej galérie. Zaujali nás hlavne veľmi
špeciálne vypracované busty, ktoré zobrazovali viaceré ľudské emócie - ponúkame
štyri pohľady...

Viacerí z nás neodolali a snažili sa napodobniť výraz sôch najlepšie tak, že si s nimi
urobili „selfku“. V Slovenskej národnej galérii sme toho ešte videli veľa a pán učiteľ
nám o niektorých dielach aj v stručnosti porozprával, samozrejme nie o všetkých.
Zapamätali sme si napríklad, prečo sú sochy na oltároch zo zadnej strany duté,
prečo starí maliari maľovali častejšie na drevo ako na plátno, čo je to krídlový
oltár, prečo tak často starým sochám chýbajú ruky...
Na nasledujúcej strane ponúkame ešte aspoň dva pohľady...

Po návšteve prvého poschodia sme sa zas rozdelili. Štvrtáci išli už naspäť do školy,
piataci ešte absolvovali jedno poschodie galérie, ktoré bolo venované bytovej
výstavbe. Ponúkame aspoň jeden obrázok...

... potom sme sa ešte zastavili v nemenovanom rýchlom občerstvení a rýchlo sme sa
aj presunuli späť do školy, lebo viacerí z nás mali obed.

Naše poďakovanie patrí:
Pracovníkovi RTVS za sprevádzanie po budove Slovenského rozhlasu,
pracovníkom Úradu vlády SR za umožnenie prehliadky budovy,
predstaviteľom františkánskeho rádu a pani kostolníčke, ktorí nám bezplatne
umožnili návštevu areálu,
pracovníkom Slovenskej národnej galérie.

Záverečná poznámka:
Fotografie, ktoré sú použité v tomto čísle Dejepisu extra, nerobil iba pán učiteľ,
ale poskytli ich aj pani učiteľka Miklušová a žiaci Miša a Daniel.

