
Odborná exkurzia v Prahe 

 

Od  5. do 9. októbra 2015 sa konala v Prahe  odborná exkurzia dvadsiatich ôsmich žiačok a 

žiakov, ktorých sprevádzali učiteľky Janka Hrabovská a Darina Arce. V spolupráci s CK 

Atours  škola zabezpečila ubytovanie v hosteli neďaleko Václavského námestia.  

    Pricestovali sme v pondelok popoludní a privítala nás zamračená, sychravá Praha, plná 

pamiatok a turistov. Po tom ako sme sa ubytovali, sme sa poprechádzali po uliciach Starého 

mesta a Jozefova. Od Orloja a Staromestskej radnice sme prešli k Anežskému kláštoru, 

popri  UMPRUM  k Vltave a po nábreží až k Národnému divadlu.  

    V utorok sme absolvovali prvú časť prehliadky Hradčian. Navštívili sme románsky kostol 

sv. Juraja, gotickú katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtecha, videli sme renesančný Letohrádok 

kráľovnej Anny,  domčeky v Zlatej uličke a výbornú výstavu Príbeh Pražského hradu. Boli na 

nej originály i faksimílie významných dokumentov nie len pre Čechy ale aj pre Slovenskú 

históriu. Cez malebné Malostranské uličky sme sa  dostali do chrámu sv. Mikuláša - perly 

českého vrcholného baroka, kde sme mali aj zaujímavý výklad od miestneho kostolníka. 

Niektorí žiaci si na Starom meste prezreli aj výstavu grafických listov Dalího.  

    V stredu sme si prezreli Rožmberský palác a v Štenberksom paláci sme videli významné 

diela obrazárne stredoeurópskeho maliarstva, kde sú zastúpení napr. aj Durer, Rembrandt či 

Rubens,  Popoludní mali žiaci voľno a túlali sa Staromestskými uličkami.  

    Vo štvrtok sa počasie ešte zhoršilo a vytrvalo pršalo. Ale my sme sa celý deň v suchu 

prechádzali po Veltržnom paláci medzi umeleckými dielami od 19. po 21. storočie. Diela 

najvýznamnejších európskych umelcov skutočne zaujali. Slávne mená ako Picasso, van Gogh, 

Rodin, Cézanne a mnohí ďalší sú tu zastúpení v skutočne kvalitnej zbierke. Videli sme aj 

trendy súčasného umenia a dizajnu na výstave absolventov umeleckých škôl z takmer celej 

Európy Startpoint a niektorí sme si stihli pozrieť aj  diela, ktoré získali cenu Jindřicha 

Chalupeckého. Na záver dňa nás očarila veľkolepá Slovanská epopeja Alfonza Muchu.   

    Posledný deň - piatok-  sa sem tam predralo aj slnko spomedzi oblakov. Už o pol deviatej 

sme sa uličkami Starého mesta a Karlovým mostom, v tejto rannej hodine ešte 

poloprázdnymi, presunuli k Múzeu Kampa, kde je stála expozícia  s dielami Kupku, 

Gutfreunda a Toyen, a ešte trvala výstava poetických obrázkov Kamila Lhotáka.  Nie len 

preto, že 9. október by mal 70-te  narodeniny John Lennon sme sa prešli k stene, ktorá je 

poctou tejto legende. Cez Karlov most sme opäť prešli na Václavské námestie, kde naša 

exkurzia v pondelok začala.  

    Vlakom sme sa vrátili večer o pol desiatej do Žiliny, unavení ale plní dojmov a nových 

zážitkov z Prahy, jedného z najkrajších miest Európy.  
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