
Dejepis extra 4/2015
Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu



Ani sme sa nenazdali a už bolo ráno druhého dňa našej dejepisnej exkurzie. Väčšinu
z nás budilo opatrné klepanie na dvere ( je pravda, že niektorí už boli hore). To
pán učiteľ, ktorý vstal skôr, bol na nákupe v neďalekom obchodnom centre
a doniesol nám „do postele“ chleba, šunku, syr, kečup, každý si dal, koľko chcel.
Za krátku dobu sme už boli pred internátom a vydali sme sa na ďalšiu cestu vlakom
(č.4) zo Žiliny do Vrútok. Niektorí si krátili čas kartovými kúzlami ...

iní natáčali okolie do rôznych zariadení ...

... veď keď sa spojí krásne počasie a príroda, bol by „hriech“ to nezaznamenať.



Vo Vrútkach nás čakalo prekvapenie. Ďalšiu cestu do Kremnice síce pôjdeme vlakom
– ale akým – parným. Bola to akcia, ktorú pripravili v depe Vrútky pre deti, k ich
medzinárodnému dňu. Vybrali sme si ten najstarší vozeň, ktorý mal dokonca vo
svojom strede funkčnú „piecku“ na tuhé palivo a aj okná a dvere sa otvárali
zaujímavým spôsobom.

Na ceste týmto vlakom (č.5), bolo zaujímavé aj to (vaši rodičia si to isto
pamätajú), že v tuneloch, ktorých bolo dosť, bola úplná tma. Isto si viete
predstaviť to pišťanie počas cesty tunelom. Trochu nás trápilo, že sme nemohli
počas jazdy parným vlakom pozerať (vytŕčať hlavy) von cez otvorené okná, ale keď
sme videli, že iní „dospeláci“ tak robili a skončili im sadze v očiach, pochopili sme,
prečo nám to pán učiteľ nedovolil. Napokon sme šťastne dorazili do Kremnice, kde
sme si mohli  pozrieť, pri dodržaní všetkých zásad bezpečnosti a po povolení
organizátorov mimoriadneho dopravného vlaku, veľkú parnú lokomotívu. Ponúkame
aspoň spoločnú fotografiu vedľa lokomotívy a na prvej strane sú Maťka s Maťom
odfotení na jej „priečelí“.



Následne nás čakala cesta dole kopcom k centru mesta Kremnice. Tu sme sa najedli
(v reštaurácii Modrý kocúr) a následne sa vydali do Múzea mincí a medailí.
Navštívili sme však iba jeho vstupné priestory, kde sme si nechali vyraziť (Adamovi)
pamätné mince. Niektorí sa dokonca pokúšali raziť sami, ale pre istotu im pán
učiteľ alebo Adam držali razidlo. Do ostatných priestorov múzea sme nešli, lebo nás
už čakalo zaujímavejšie múzeum v Kremnickom hrade. Z Múzea mincí a medailí sme
prešli iba cez veľké námestie, úzku uličku  a objavila sa hlavná (kostolná) veža
Kremnického hradu.



Ešte bolo treba prejsť po pár krytých drevených schodoch a dostali sme sa do
areálu hradu. Po zaplatení vstupného sme sa v sprievode pána učiteľa  začali
„driapať“ po úzkych točitých schodoch smerom k vyhliadkovým priestorom veže.
Museli sme ich prekonať skoro 130 a ako povedali niektoré dievčatá - „to stúpanie
je lepšie a lacnejšie NA FORMOVANIE POSTAVY ako posilňovňa“. Napokon sa
všetkým tým, ktorí sa rozhodli, že sa „vydriapu“ až nahor, ich úsilie podarilo. Stálo
za to!!! Ponúkame niekoľko pohľadov z veže:

Tam, kde sa dnes nachádza presklená kopula, bola v minulosti budova kremnickej
radnice, ktorú však pre statické poruchy museli čiastočne zbúrať.

Na druhej strane námestia (v strede fotografie) je Múzeum mincí a medailí, kde
sme si razili pamätné mince.



No a – samozrejme - nemohla chýbať ani „selfka“ !!!

Po úspešnom „zlezení“ dole ( niektorí sa viac báli cesty dole ako hore) sme navštívili
ešte dve menšie veže. Na jednu z nich ponúkame pohľad z podhľadu ...

... z druhej sme zas odfotili tých, ktorí už boli dole.



Pre odvážnych tu bola ešte jedna ponuka - na prvý pohľad ďalšia vežička, ...

ale v skutočnosti to bol dvojposchodový karner – „pohrebná kaplnka“. Tí, ktorí sa
nebáli zostúpiť do jej podzemia, videli ...



... keď sa ich oči prispôsobili trochu tme ...

... z bezpečnej vzdialenosti ľudské kosti, lebo do „podzemia“ karnera sa dávali
ľudské pozostatky. Po trochu strašidelnom ukončení prehliadky „vonkajšieho areálu“
hradu sme vstúpili do jeho srdca, veľkého kostola. Tu sme pozorne počúvali výklad
pani lektorky o histórii mesta Kremnice i mestského hradu a spomenuli sme si, ako
sme pred niekoľkými mesiacmi navštívili omnoho väčší kostol v Hronskom Beňadiku.
V kostole v Kremnickom hrade bolo zakázané fotografovanie a my sme tento zákaz
rešpektovali. Následne sme si ešte boli pozrieť výstavu sôch v priestoroch zvyškov
bývalej radnice, ktorá bola kedysi súčasťou areálu  a rozlúčili sme sa s hradom.



Trochu nás však mrzelo to, že napriek tomu, že Kremnický hrad je pod správou
Národnej banky Slovenska (teda štátnej inštitúcie), sme museli platiť (tak ako
všetci ostatní návštevníci) vstupné a nesmeli v niektorých priestoroch fotografovať.
Keď sme boli v kostole a v kláštore v Hronskom Beňadiku, tam bolo všetko
bezplatné a dokonca sa (do určitej miery) prispôsobili našim požiadavkám na dobu
vstupu!!! (Viac Dejepis Extra 3/2014)

Ak chcete poznať našu cestu pešo Kremnicou, môžete si ju pozrieť na tejto mape:

Po návšteve Kremnického hradu sme sa vrátili na železničnú stanicu a po krátkom
čakaní nasadli na vlak (č.6), ktorým sme prišli do pekne zrekonštruovanej stanice
(pre niektorých s kurióznym názvom) Diviaky.



Diviaky sú mestskou časťou malebného kúpeľného mestečka Turčianske Teplice.
Mladší z nás nevedeli, prečo sme sa tu zastavili, starším to bolo jasné. Veď iba
nedávno sme stavali maketu kaštieľa, ktorý tu stojí asi 5 minút chôdze od
železničnej stanice. Dnes je kaštieľ súčasťou Slovenskej národnej knižnice, sú tu
rokovacie miestnosti, ....

ale aj časť depozitára starých kníh (knihy už boli dezinfikované, ale čakajú ešte na
rekonštrukciu).



Mohli sme si všetko prejsť, pre niektoré dievčatá – čitateľky bol vstup do
klimatizovaných priestorov depozitára ozajstným zážitkom.

Dejiny kaštieľa, jeho súčasné využitie, ale aj plány do budúcnosti nám bezplatne
priblížila pani Cabadajová, ktorá kvôli nám prišla z mesta Martin, kde je sídlo
Slovenskej národnej knižnice. V kaštieli sme si mohli všetko fotografovať.
Ponúkame ešte jednu fotografiu – my a kaštieľ.



V prípade, ak máte záujem vidieť časť zrekonštruovaného fondu Slovenskej
národnej knižnice v zdigitalizovanej forme, navštívte jej webovú stránku. Mohlo by
to zaujať ozaj každého, lebo sú tam prezentované, okrem „vážnej literatúry“, aj
naskenované staré humoristické časopisy.

Z kaštieľa sme sa vydali späť na železničnú stanicu - vlak do (č.7) do Vrútok
meškal, ale ono to vlastne „nevadilo“, pretože aj vlak (č.8) z Vrútok do Žiliny
meškal tiež. Napokon, asi s polhodinovým meškaním, sme úspešne dorazili do Žiliny
k nášmu internátu. Ešte predtým sme si boli kúpiť čo-to sladké v nákupnom centre,
pán učiteľ nám tiež kúpil potraviny na večeru, ale sladkosti boli „veľmi nutné“. Po
doplnení zásob (skôr tukových) sme šli plní dojmov spať.


