Výlet do Bratislavy
Na dvoudenní výlet do Bratislavy jsme se shromáždili v 6,30 hod. v ulici Na Florenci.
Podle některých účastníků to bylo brzo, pro znalce cesty a vzdáleností tak akorát. Za dospávání
některých z nás jsme s nutnou přestávkou dospěli do Brna, kde přistoupily naše brněnské členky a
kamarádky.
Při spršce informací a nutného organizačního vybírání poplatků na vstupy a večeře jsme
dorazili na odbočku a přes Kúty dojeli do prvního cíle naší cesty, kláštera Šaštín-Stráže s bazilikou
p. Marie Sedmibolestné. Světice je tradičně hlavní patronkou Slovenska. Klášter je zmiňován již ve
13. století, kdy byl dle písemné zmínky darován místnímu šlechtickému rodu. V současné době je
spolu s přilehlým gymnáziem spravován řádem Salesiánů, známých svým cílem vychovávat
veřejnost v duchu křesťanských tradic. K tomuto cíli využívají školy i netradiční formy, jako jsou
divadelní představení se svými svěřenci, koncerty a jiná veřejná představení. Výklad historie místa
členem řádu byl velmi obsáhlý a poučný. Výstava darů za zázračné vyléčení byla dojemná.
Dalším cílem byl hrad Červený Kameň. Ačkoliv je z kláštera vzdušnou čarou vzdálen
pouze několik málo kilometrů, museli jsme objet celé pohoří Malých Karpat, než jsme ho dosáhli.
Cestou jsme dokonce na obzoru viděli i atomovou elektrárnu Jaslovské Bohunice u Trenčína.
Hrad byl vybudován již v polovině 13 století, později v 16. století byl přestavěn augsburskými
podnikateli na pevnost s rozsáhlými skladovacími prostorami. K jejich velkolepým plánům však
nedošlo a tak prodali celý objekt uherskému šlechtici hraběti Mikuláši Palfymu. Ten jej přebudoval
na renezanční zámek s velikými obytnými objekty. V průběhu staletí jej rod udržoval v původním
stavu a tak se ve své podobě zachoval až do dneška. V současné době je na hradě - zámku výstava
historického nábytku svezeného z různých historických objektů. Výsledek je velmi působivý.
Další cesta do Bratislavy uběhla velmi rychle přes Modrou, Pezinok a Svätý Jur. Po
ubytování a večeři nás čekal kulturní zážitek - opera La Traviata v nové budově Slovenského
národního divadla. Představení i interiér operní scény nás velmi mile překvapil, celkový dojem z
budovy byl slabší. Nepochopitelné bylo pro nás také umístění pokladny v jiné budově. Příjemné
bylo cestování na představení naším autobusem. To jsme v tomto podzimním čase ocenili.
Ráno po snídani jsme vyrazili na prohlídku města. Pro některé z nás bylo setkání s
Bratislavou premiérou, někteří si oživovali vzpomínky na dávná léta. Celkový dojem je rozporný ve snaze dodat městu moderní ráz postavili bratislavané několik moderních administrativních
budov, které nám však připadaly jako pěst na oko. Zastavit skoro ve středu města nábřeží Dunaje
věžovými krabicemi ze skla není zrovna nejšťastnější.
Svou prohlídku historického středu jsme zahájili u kostela trinitářů, poté jsme šli
Michalskou branou do Starého města, přes Hlavní náměstí se Starou radnicí, Primaciálním
palácem, kostelem a klášterem klarisek kolem kostela sv Martina, Akademie Istropolitana na
Hviezdoslavovo náměstí se Slovenským národním divadlem a Hviezdoslavovým pomníkem. Až
jsme nakonec skončili na bratislavském hradě. Má velikou výhodu - mimo původní budovu je na
něm všechno nové. I ta budova je přebudovaná z původních čtyřech zdí, jak si je pamatuji, na
solidní muzeum. Ovšem Slovenská národní rada - tedy budova v těsné blízkosti hradu, je betonové
monstrum - ale moderní.
Po obědě, který jsme absolvovali individuelně - někteří ještě další procházkou po městě jsme po šťastném návratu do autobusu (kdo nezabloudil) vyjeli na další, již konečný cíl cesty. Byl
jím hrad Děvín, jedno z nejvýznačnějších míst v okolí Bratislavy. V historii se připomíná již v 9.
století jako údajné sídelní místo Rastislava, Mojmíra i Svatopluka. Prošli jsme se okolo soutoku
Moravy s Dunajem, někteří se vyšplhali i nahoru na hrad, udělali jsme několik památných a
památkových fotografií, ochutnali nabízený,,rybízlák" a nasedli na cestu k domovu.
Po vysazení našich brňaček jsme poměrně rychle po rozhrkané dálnici dojeli do Prahy, kam
jsme díky šikovnému p. řidiči dorazili bezpečně. Díky za dobrou přípravu našemu průvodci Dr.
Jiřímu Sommerovi a za organizaci Mileně, výlet se nám líbil a měl svižný a zajímavý průběh.
Milan

