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

Poznámka tvorcu – všetky fotografie majú „malé“ rozmery, aby bolo PDF ľahko otvoriteľné aj pri nižšej rýchlosti pripojenia na internet.



Vážení čitatelia,

tak ako po každej dejepisnej exkurzii, aj teraz sa do vašich elektronických zariadení dostáva Dejepisný 
časopis,  ktorý  v stručnosti  mapuje,  čo zaujímavé  sme počas  našej  cesty  videli,  čo  sme  sa dozvedeli.  
Tradične sme exkurziu začali o 7. 00 pred našou školou a po preprave plnými bratislavskými autobusmi 
sme  načas  dorazili  na  Hlavnú  železničnú  stanicu.  Tu  sme nasadli  na  vlak  do  Zvolena,  kde  sme  mali  
prestúpiť na ďalší spoj Železníc Slovenskej republiky.  Najskôr sa javilo, že bude všetko prebiehať podľa 
plánu A. Deti  sa porozkladali  v „kupéčkach „ a riešili  „veľmi vážne“ problémy. Niektoré, ktoré boli  na 
predchádzajúcich exkurziách  v Galante, Leviciach, Hronskom Beňadiku, ..   pri prechode rýchlikom cez 
tieto miesta spomínali, čo tam všetko zažili.



 Po približne 2 hodinách  cesty nám však pán sprievodca oznámil, že Železnice Slovenskej republiky  (ŽSR) 
nám pripravili zaujímavú atrakciu – napriek tomu, že máme kúpený lístok na vlak, budeme  cestovať  zo 
Žiaru nad Hronom do Zvolena autobusom – opravuje sa trať! Pán sprievodca sa síce spojil s  dispečerom 
vo Zvolene -   pokúšal sa ho urozprávať,  aby na nás čakal prípoj do Banskej Bystrice – neúspešne. Po 
príchode  do Zvolena nastal plán B. Boli sme pripravení na to, že niekde sa opäť niečo “stane“, tak sme  
mali pripravení možný krátkodobý program. Predĺženie cesty vo Zvolene nás ozaj nezaskočilo, lebo sme 
sa dozvedeli  veľa zaujímavého o Zvolenskom zámku, na ktorý je pekný výhľad zo železničnej stanice.

A nechýbala ani  selfka:  My a Zvolenský zámok



Potom sme nastúpili do osobného ( podľa detí „retro“) vlaku a 

počasie sa stále viac a viac umúdrovalo, bolo stále teplejšie a príjemnejšie. Z osobného vlaku sa nám 
naskytlo viacero pekných pohľadov  na Zvolenský zámok -  ponúkame aspoň jeden.

Osobný  „retro“ vlak dorazil do Banskej Bystrice, čuduj sa svete – načas, a my sme sa vydali na plánovanú 
krátku obhliadku centra mesta,  po ktorej mala nasledovať návšteva múzea. Výber z toho, čo sme my 
videli na vlastné oči, uvidíte vy sprostredkovane na nasledujúcich stranách.



Zaujal nás  veľký pamätník  v strede Námestia SNP,

aj  jeden  z najkrajších  rožných  domov,  v ktorom  v minulosti  sídlil  Pamiatkový  úrad.  Dnes  sa  tu,  žiaľ, 
nachádza reštaurácia.   Tu sme si  spomenuli  na podobnosť  Bratislavy a Banskej Bystrice -  aj  v našom 
meste  sa  v   dome  mešťana  Wocha  (je  to  úplne  prvý  mešťan,  ktorého  meno  z Bratislavy  poznáme) 
nachádza  „štýlová“  reštaurácia.  Otázkou   je,  či  využitie  takýchto  významných  priestorov  miest   na 
„stravovacie účely“ je v zhode s pozitívnou propagáciou našej krajiny v zahraničí.



Ako sme prechádzali mestom, začali sa ozývať pocity hladu, ale aj naša snaha minúť získané peniaze od 
rodičov na nákup niečoho mimoriadne potrebného. Naše pohľady  na učiteľov nakoniec zabrali. Dostali 
sme plánovaný rozchod! Ten sme využili rôzne - napríklad takto:

Po skončení rozchodu sme pokračovali v miniexkurzii  mestom. Pozreli sme si areál bývalého mestského 
hradu. Aby ste mali prehľad, aká bola vysoká jeho veža, ponúkame nasledujúci obrázok. Ako „mierka“ 
neslúži výnimočne náš spolužiak Noro, ale Karol.

Nad Karolom vidíte na veži tmavší pás, to bolo miesto, kde sa k nej pripájal hradný múr, ktorý bol už 
zbúraný.  



Podľa  nasledujúceho obrázku si môžete urobiť predstavu, ako vyzeral areál hradu na konci 16. storočia

Zdroj: http://believer.blog.pravda.sk/2010/09/20/za-ziva-v-bystrici-po-smrti-v-nebi-16-ako-sa-menil-banskobystricky-mestsky-hrad/?print

Dodnes sa však zachovala aj časť opevnenia v približne pôvodnej podobe.

V areáli bývalého mestského hradu by bolo určite ešte možné veľa obdivovať, ale nás už čakal hlavný 
cieľ: Múzeum SNP.  

http://believer.blog.pravda.sk/2010/09/20/za-ziva-v-bystrici-po-smrti-v-nebi-16-ako-sa-menil-banskobystricky-mestsky-hrad/?print


V jeho okolí sa nachádza vystavená  bojová technika, ktorá sa používala v čase Slovenského národného 
povstania.  Keď  sme  ju  uvideli,  mali  sme  veľkú  chuť  preskúmať  všetky  jej  časti.  Tak  po  poučení  
o bezpečnosti a ochrane zdravia sme sa snažili  všetko preskúmať. Ponúkame niekoľko momentiek:



Ako ste videli,  dokonca dievčatá  mali  záujem poobjavovať   vojenskú techniku.  Lozenie  po vojenskej  
technike sme však museli ukončiť, lebo nás čakala hlavná atrakcia, Múzeum SNP.   Prečo sme práve teraz  
navštívili  toto múzeum? Prečo nie neskôr? Dôvod bol jednoduchý. V múzeu sa okrem stálej expozície 
nachádzala aj  výstava Víťazstvo venovaná 2.  svetovej  vojne, kde jej  návštevníci  majú možnosť vidieť 
unikátne exponáty: osobné predmety významných veliteľov sovietskej armády, ale aj osobné veci Adolfa 
Hitlera, ktoré získali vojaci ZSSR po dobytí Berlína. Pripomíname, že tieto exponáty poskytlo Rusko mimo 
svojho územia  iba dva raz do USA a raz k nám,  inde v Európe vystavované neboli.   Na tejto výstave 
nebolo možné fotografovať, preto ponúkame fotografiu z internetu:

Zdroj: http://www.cas.sk/clanok/290507/vystava-v-banskej-bystrici-bude-prva-svojho-druhu-navstevnici-uvidia-hitlerovo-sako-aj-zvrateny-globus.html

http://www.cas.sk/clanok/290507/vystava-v-banskej-bystrici-bude-prva-svojho-druhu-navstevnici-uvidia-hitlerovo-sako-aj-zvrateny-globus.html


Po absolvovaní „zlatého klinca“ programu sme mali možnosť  navštíviť rozsiahle priestory Múzea SNP, 
ktorého vstup chráni aj toto delo.

Exkurziu  po  múzeu  sme  absolvovali  v  v sprievode  kvalifikovaného  lektora,  ktorý  sa  objavuje  ako 
komentátor obdobia rokov 1938 – 1945 aj v programoch rôznych televízií. Pán lektor nás veku primerane 
poučil  o tom,  aká  bola  na  Slovensku  situácia  pred,  počas  i po  Slovenskom  národnom  povstaní.  Na 
začiatku sme si pozreli krátky film.



 Z ďalších častí múzea ponúkame aspoň dve  momentky:

Ak by ste mali záujem o ďalšie fotografie z múzea, treba osloviť učiteľa, ktorý túto exkurziu organizoval.



Po niekedy aj „strašnom “ putovaní slovenskou históriou ( lebo sme sa čo to dozvedeli nielen o bojoch 
počas SPN, ale aj o koncentračných táboroch ) sme opustili Múzeum SNP urobiac si pred dlhou cestou 
domov do Bratislavy ešte posledný krátky „piknik“.

Už  nás  čakala  iba  cesta  na  železničnú  stanicu  a potom  cesta  vlakmi  domov.  Počas  cesty  vlakmi  sa 
„netradične“ ( toto slovo máme veľmi radi) nič vážne neudialo a s (na ŽSR) krátkym meškaním, asi 10 
minút, sme dorazili do Bratislavy.

Kam pôjdeme koncom mája ukáže iba čas !?!


