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Exkurzia do Nitry

Bolo pekné skoro jarné ráno - „krásnych“  7 00 hod a my sme už odchádzali od budovy
školy na hlavnú železničnú stanicu. Tu nás čakalo „milé“ prekvapenie, vlak - meškal. Ukľudnil nás
pán sprievodca:
„ Nebojte sa, na náš vlak bude v Leopoldove čakať vlak, ktorý ide do Nitry“. Keď  konečne prišiel

vlak a my sme nasadli, niektorí trávili čas háčkovaním, iní „tabletovali“ a ďalší pozorovali okolie.

V Leopoldove sme - ako povedal pán sprievodca - v pohode prestúpili na vlak do Nitry. O chvíľu
sme však zanietene pozerali von oknom, lebo sa zjavila  .....

.... pevnosť Leopoldov, ktorá bola pôvodne postavená proti Turkom. Dnes je tam  asi najznámejšie
väzenie na Slovensku.



Potom sme už cestovali do Nitry bez ďalších vlakových zážitkov.
Po vystúpení z vlaku a pomalom (podľa niektorých rýchlom) presune sme dorazili na očakávané
námestie, kde je Ponitrianske múzeum.

V priestoroch múzea sme teoreticky spoznávali mesto spod Zobora. Sama pracovníčka múzea sa
čudovala, ako nám to ide dobre, hoci sme niektorí v Nitre ešte neboli.



Následne nás čakala prehliadka múzea. Videli sme makety stavieb i celej Nitry, tak ako vyzerala
v minulosti, zbrane, šperky,  ... ale aj nástroje dennej potreby. V múzeu boli vystavené aj exponáty
zo sveta živočíšnej ríše a zároveň prebiehala aj výstava trofejí vysokej zveri. Parožia rôznych
veľkostí bolo ozaj veľa - niektorým bolo aj ľúto, že muselo zahynúť toľko zvierat.

Po skončení exkurzie po expozícii múzea nastal čas na krátky rozchod. Niektorí ho trávili aj
nasledovne:

Snaha o premiestnenie „blatnického meča“, ktorý však priamo s históriou Nitry nemá nič spoločné,
nebola úspešná. (Nebolo to však naozaj, fotografia je nainscenovaná.) Napokon sme sa všetci
stretli pri spomínanom „blatnickom meči“ a hľadeli sme na hlavný cieľ našej cesty, Nitriansky hrad.



Po krátkom stúpaní, asi ako na Bratislavský hrad, sa pred nami objavil ten Nitriansky. Aby ste mali
predstavu o mohutnosti opevnenia, tá postava v krúžku brány hradu je náš spolužiak  Noro.

Vstup do hradu bol ozaj perfektne opevnený.



Napokon cez brány dorazili aj naše dievčatá. Ich výraz tvárí ukazuje, že táto krátka prechádzka ich
ozaj potešila, ...

... ale pohľad z hradu stál za trochu námahy... V pozadí vidieť vrch Zobor, ktorý bol kedysi sopkou.



Potom sme vstúpili do Diecézneho múzea, kde v podzemí bolo veľké množstvo zlatých či
pozlátených predmetov, ktoré sa viazali k cirkevným dejinám Slovenska. Boli to neuveriteľne
krásne, drahými kameňmi  vykladané monštrancie, kalichy, ...

Zdroj obrázku: http://panoramy.sme.sk/panorama/429/nitra-nitriansky-hrad-diecezne-muzeum-dolne-poschodie-chramovy-
poklad/?pr=439&p=2091

Chlapcov zaujalo množstvo bezpečnostných kamier a iných zabezpečovacích prvkov, ktoré strážili
tento poklad.

Následne sme sa mohli poprechádzať po hradnom chráme, ktorý je vlastne zložený z troch
vzájomne prepojených kostolov. Tu sa síce mohli robiť fotografie, ale iba bez blesku. Ponúkame
obrázok jedného z nich, ale bez nás.

Zdroj obrázku: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=458193&page=41



Konečne aj my! Pohľad od kostola. Napriek veľkej snahe pána učiteľa sa niektoré dievčatá stále
upravovali a krútili – upravovali a krútili (modelky z nich nebudú, tie musia vydržať nepohnute
aspoň pár sekúnd), lepšia fotka sa - napriek viacerým pokusom - nepodarila!

Skúsili sme sa odfotiť ešte raz, teraz pred hradom cestou späť, ale ani tento pokus nebol veľmi
úspešný!



Cesta na stanicu a potom domov prebehla nad očakávanie úspešne. Žiadne  čakanie - vlaky išli
načas!

Ešte niekoľko poznámok:

- Využili sme zľavu (akciu)  na cestu vlakom do múzea, ktorú ponúkala Železničná spoločnosť SR.
- Platili sme za 50 km železničnej cesty iba 30 centov, tak nás vyšla cesta vlakom do Nitry a späť

iba na 1 euro a 20 centov, v každom múzeu sme zaplatili iba 50 centov, teda spolu 1 Euro.
- Celá  exkurzia nás stála iba 2 eurá a 20 centov!!!
- Neoplatí sa to????
- Poučenie - nie iba obchodné reťazce ponúkajú zľavu!!!

Na budúci rok možno uvidíme:

Zdroj obrázku: http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/169247-primatori-aj-zupani-by-mali-prist-o-kralovske-platy/

Viete o aké mesto sa jedná???


