
Dejepis extra 4/2016
Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu.

Vojenské múzeum v Piešťanoch.



Dňa 21.5. 2016 (v sobotu) sme sa vybrali na ďalšiu dejepisnú exkurziu po zaujímavých pamiatkach
nášho krásneho Slovenska. Stretli sme sa na bratislavskej hlavnej stanici ( pre nás vo veľmi
neskorom čase ) o 9 40. Mohli sme si dovoliť vyraziť tak neskoro,  lebo tento krát sme mali

namierené „len“ do nášho najznámejšieho kúpeľného mesta - ktoré vďačí svojmu menu materiálu,
na ktorom bolo postavené – Piešťan. Cesta vlakom prebehla „ rýchlo, ako voda dolu Váhom“

a o necelú hodinku sme boli na mieste určenia.

Hneď pri stanici  sme mali prvú zastávku pri budove jednej z najstarších slovenských elektrární,
ktorá zreštaurovaná slúži ako múzeum, pozreli sme si ju iba z vonku ...

... jej prípadná návšteva bola naplánovaná iba ako záložný plán B – v prípade nepriaznivého
počasia. Od budovy elektrárne sme prešli k jednej z mála zachovaných „mini zvoníc“ v mestskom

prostredí.



Následne sme sa pokračovali do centra mesta. Po ceste sme sa ešte zastavili pri zvyškoch rodinnej
hrobky Winterovcov ...

... ktorí boli zakladatelia slávy piešťanských kúpeľov . Žiaľ ich - na tomto mieste - nič nepripomína
a aj pre veľa Piešťancov je toto miesto neznáme. Svetská sláva – poľná tráva...

Potom sme sa prešli okolo domu našej najslávnejšej plaveckej reprezentantky Martiny Moravcovej
a dorazili k piešťanskej kolonáde, pod ktorou je aj cukráreň. Keďže bolo pekné počasie dve kôpky

zmrzliny neuškodili ... Oproti kolonáde sa nachádza jedna z mnohých piešťanských fontán, pri
ktorej sme si spravili prvú spoločnú fotografiu.



Od fontány prešli cez pešiu zónu do úplného centra mesta. Tu sme si na kópii starého plánu
ukázali, ako sa menilo rozloženie stavieb v terajšom meste i to, ako sa menil tok rieky Váh.

Ďalej sme sa zastavili pri meteorologickom stĺpe, pozreli si viaceré pamätné stromy. Obdivovali
fontánu, ktoré „strieka vodu“ v pravidelných intervaloch, niektorí aj mali záujem prebehnúť cez
jednu z jej častí - proti čomu bol pán učiteľ – ale keď videli ako dostal jeden z iných odvážlivcov

„priamy zásah“, pochopili prečo tam vpustení neboli. Neďaleko  od fontány sme si  ešte zapózovali
na pódiu Hudobného pavilónu, nik nás z neho nevyháňal ...



Potom nastal ( so súhlasom rodičov)  konečne krátky rozchod, skoro všetci sme si kúpili kúpeľné
oblátky a iné dôležité veci. Po rozchode sme sa vydali k „Sklenému mostu“, pred ktorým stojí
symbol Piešťan – Barlolamač. Byť v Piešťanoch a nemať s ním fotografiu by  však bol hriech ...

Cez most sme sa dostali na Kúpeľný ostrov a hneď sme uvideli jeden z najväčších ( a cenovo
najdrahších) kúpeľných domov, ...

... ktorý bol postavený aj vďaka rodine Winterovcov. Mohli sme nahliadnuť do niektorých jeho
priestorov a do záhrady za ním, veru niektorí ľudia si žijú ...



Na  kúpeľnom ostrove sme si museli pozrieť  jeho secesnú záhradnú architektúru a samozrejme
jazierka s rybičkami ...

.... podobne sa treba zastaviť aj pri voliérach s pávmi ...



Viaceré dievčatá sa nechceli odpútať  od pávov, ale už nás čakalo Balneologické múzeum, tak sme
rýchlejším tempom prešli okolo stánkov ( v Piešťanoch bol aj  deň historických remesiel) a cez

most prešli k budove múzea. Za vstup sme neplatili napokon nič ( iba pán učiteľ si zaplatil vstupné)
Vnútri sme mohli aj zadarmo fotografovať. Ponúkame aspoň jeden pohľad ...

Z Balneologického múzea sme už šli priamo do Vojenského múzea. Je to veľký areál  na okraji
bývalého vojenského letiska. Aby ste si predstavili ako múzeum vyzerá, ponúkame nasledujúci

obrázok.

Zdroj obrázku: http://www.vhu.sk/muzejne-oddelenie-piestany/

Vnútorná expozícia je umiestnená v troch halách. V nich sa nachádza ľahká i ťažká obrnená
technika – teda bojové vozidlá pechoty, tanky, delá, ale aj lietadlá a vrtuľníky... skoro všetko
zaujímavé, čo používala československá armáda v rokoch 1945 – 1992. Je jasné, že chlapci sa
nemohli vynadívať, iba ich mrzelo, že sú všetky pancierované stroje uzavreté. Na nasledujúcej

strane ponúkame niekoľko záberov, hoci svetelné podmienky neboli najlepšie :





Po návšteve všetkých hál sme mali možnosť (vo vonkajšej expozícii)
vidieť viaceré ukážky protivzdušnej obrany, rôzne raketové systémy. Tiež sme  si mali možnosť

(zadarmo) zobrať na pamiatku nábojnice, či iné upomienkové predmety. Niektorí si aj vyskúšali
časť vojenského oblečenia, či si nechali zafarbiť tvár, tak ako to majú príslušníci ozbrojených síl

počas bojových akcií.

Najväčší záujem bol však o sedenie na mieste pilota bojovej stíhačky. Otvorené boli však iba dve,
a tak sa pred nimi tvorili dlhé rady. Chlapci boli ochotní  (vo všetkej slušnosti)  „vystáť“ si radu,

dievčatám sa nechcelo...



Toto sú budúci piloti ...

Z množstva dopravných lietadiel bolo otvorené (žiaľ) iba jedno a aj tam si bolo treba vystáť dlhú
radu, kým ste si mohli sadnúť na miesto pilota a takto vyzerá pohľad z jeho miesta...



Pohľadom z dopravného lietadla sa končí naša návšteva Vojenského múzea v Piešťanoch, ale nie
naša exkurzia. Cestou späť na stanicu sme sa zastavili pri (teraz) malom kaštieli na mieste, ktorého

bola (s vysokou pravdepodobnosťou) v minulosti budova patriaca rodu, z ktorého pochádzala
známa a veľmi krutá šľachtičná Alžbeta, prezývaná aj Čachtická pani.

Ďalej sme sa zastavili ešte pred budovou bývalého súdu ...



... oproti ktorému je „Stĺp hanby“ s veľavravným nápisom, ktorý v preklade do dnešnej slovenčiny
znie:

„Nevolám žiadneho, prijímam každého“.

My sme však počas celej exkurzie (tak ako vždy) poslúchali a dodržiavali zákony a nariadenia, tak
aby  na  nás „Stĺp hanby“ určite načakal.

Toto bola posledná zastávka našej dejepisnej exkurzie po Piešťanoch. Už nás čakala iba cesta na
stanicu, hoci by sa dalo v tomto meste toho navštíviť ešte veľa, veď samotné Balneologické

múzeum má tri expozície a my sme boli iba v jednej. V Piešťanoch sú tiež ruiny bývalého
kláštorného kostola... a aj expozícia v starej elektrárni by stála za návštevu. Možno niekedy

nabudúce?

Záverečné poznámky:

Cena exkurzie

Celá exkurzia bola nakoniec úplne zadarmo, nemuseli sme platiť ani 0,5 Eura v Balneologickom
múzeu.

Doprava

Vlak do Piešťan ani z Piešťan do Bratislavy nemeškal, to sa tak často nestáva.

Počasie

Vyšlo nad očakávanie!!!


