
Dejepis extra 7/2015
Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu.



Bolo ráno 8.00 a pred nami bola ďalšia zo série dejepisných exkurzií.  Teraz sme
nešli poznávať vzdialenejšie časti Slovenska, ale „vyrazili sme iba“ do Bratislavy.
Po ceste v primerane preplnenom autobuse MHD sme  sa najskôr zastavili pri
„prezidentskom paláci“ ...

...  a potom trolejbusom (niektorí z nás si ani nepamätali, kedy naposledy  takýmto
dopravným prostriedkom cestovali) k Národnej rade Slovenskej republiky, pred
ktorou sme si spravili fotografiu - je na titulnej strane tohto čísla Dejepisu extra.
Tu nás už očakával náš sprievodca ( pracovník národnej rady), s ktorým  sme sa
presunuli cez  „Viedenskú bránu“...



do vnútra Bratislavského hradu. Na jeho palácovom nádvorí sme sa dozvedeli
o mnohých významných predstaviteľoch svetovej politiky, ktorí tu rokovali. Možno si
ešte naši rodičia pamätajú, že sa tu okrem iných významných stretnutí uskutočnila
aj schôdzka ruského prezidenta s prezidentom USA.

Spolu s našim sprievodcom sme potom vyšli po veľkom a výstavnom schodisku,
povedľa makety hradu ...

do reprezentačných priestorov Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislavskom
hrade.



Boli to ozaj obrovské miestnosti, v ktorých sme sa cítili najprv takí maličkí ... Po
chvíli však z nás opadol strach a dokonca sme si zapózovali ako budúci politici na
mieste, kde sa odohráva oficiálne fotenie štátnych návštev....



... prechádzali sme z miestnosti do miestnosti, až sme prišli do zrkadlovej sály,
kde sme si mohli sadnúť za veľký rokovací stôl ...

...alebo k menším stolíkom umiestneným na okraji miestnosti. Keby sme mali iné
šaty, určite by sme sa cítili ako princezné a princovia ...

ešte sme sa trochu pokochali výhľadom na našu Petržalku  a .....



... museli sme ísť. Škoda!!!

Čakala nás nová budova NR SR a v nej ďalšie prekvapenie. Urobil si na nás totižto
čas druhý najvýznamnejší ústavný politik SR, predseda Národnej rady, ktorého
pracovný program je vyrátaný doslova na minúty.



Po spoločnej  fotografii nám dokonca umožnil si spraviť s ním „selfku“. Potom sme
sa išli trochu poprechádzať po budove NR SR. Keď sme sa usadili na balkóne nad
našimi poslancami, ...



prišlo ďalšie prekvapenie. Predtým, ako dal predseda NR SR pokyn k ďalšiemu
hlasovaniu, nás pred plénom poslancov oficiálne pozdravil. Cítili sme sa ako
predstavitelia diplomatického zboru a časť z nás aj sedela na miestach pre nich
vyhradenom - napríklad Miška.

Keďže každé slovo predsedajúceho musí byť podchytené v „zápise o rokovaní“,  tak
keď budete mať čas, pozrite si zápis  NR SR zo dňa  18.9. 2015 okolo 11.00 !!!

Po krátkom „sledovaní práce“ našich poslancov sme ukončili návštevu NR SR. Touto
cestou ešte raz chceme poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli zrealizovať návštevu
NR SR, tiež jej pracovníkom, ktorí priebeh našej návštevy zorganizovali tak, že si
vo svojom „nabitom“ programe na nás našiel čas aj predseda NR SR.

Plný dojmov sme sa z návršia nad Bratislavou presunuli k „expozícii jej opevnenia“
...

kde nás zaujali hlavne rôzne typy bodných zbraní ...



... do centra starého mesta na Hlavné námestie. Tu prebiehali Dni colníkov, kde
- okrem iného - bolo možno vidieť poslušnosť a majstrovstvo ich štvornohých
pomocníkov...



... ale aj policajný zásah, pri ktorom sa strieľalo cvičnou muníciou. Potom to prišlo:
organizátori povedali, že si môžeme pozbierať nábojnice. Nastal boj, kto si
nábojnicu uchmatne ...

Toto sú tí šťastnejší.



Súčasťou Dňa colníkov neboli len akčné scény, ale bolo sa možné napríklad obliecť
do starých i súčasných colníckych uniforiem, čo sme s radosťou využili.

Módnou prehliadkou sme zakončili naše cestovanie Bratislavou a časom. Už nás
čakala iba cesta domov a túžobné očakávanie ďalšej dejepisnej exkurzie.


