
Školský výlet do Prahy

Prvý augustový týždeň strávilo dvadsať študentov Strednej súkromnej umeleckej školy 
v Žiline v uliciach hlavného mesta Českej republiky. Na vlastné oči sa čoskoro presvedčili, že 
slová  o Prahe,  ako  o jednom  z najkrajších  miest  sveta,  sú  oprávnené.  Každý  deň  mali 
naplnený bohatým programom, ktorý im zrežírovali pedagógovia školy akad. mal. Peter Pisár 
- znalec moderného umenia, grafiky a dizajnu a akad. mal. Stano Lajda nadšený obdivovateľ 
histórie a klasickej tvorby. Popri najznámejších pamiatkach, chrámoch a raritách stovežatého 
mesta,  navštevovali  i  galérie  plné  umeleckých  skvostov.  Hlavným  bodom  exkurzie  bola 
návšteva  rozsiahlej  výstavy  súčastných  trendov  v dizajnérskom  umení  -  DESIGN  BLOK 
PRAHA 2012 inštalovaná vo viacerých  palácoch  mesta.  Pretože  náplň  každého  dňa bola 
skutočne náročná na pozornosť, bolo treba voliť aj chvíľky relaxu. Medzi ne okrem osobného 
voľna  nepochybne  patril  i výstup  na  Petřínsku  rozhlednu,  s  výhľadom na  celé  mesto  i s 
okolím, plavba na vodných bicykloch po rieke Vltave, ako i prechádzky večernými uličkami. 
K dobrej  pohode a bohatým zážitkom určite  prispelo aj  pekné jesenné počasie.  Vyšehrad, 
Hradčany,  romantická Malá strana,  Staromestské námestie  so slávnym orlojom, Václavák, 
Karlov most, Tancujúci dom... Umenie antické, románske, gotické, renesančné i barokové... 
Secesné  fasády budov,  obrazy od van Gogha,  Moneta,  Muchu,  Kupku,  či  Picassa,  až  po 
najčerstvejšie trendy svetového umenia... Pri pravidle - lepšie jeden krát vidieť, ako desať krát 
počuť, veríme, že vnemy študentov sa pretavia do znalostí najmä na predmetoch ako Dejiny 
výtvarnej kultúry, ale i na rozširovaní hraníc všeobecnej inteligencie. Študentom sa len ťažko 
odchádzalo a radi by nasávali krásy tohoto historického mesta ešte niekoľko dní. A tak sa i 
tento  v poradí  druhý pobyt  v Prahe zapísal  k úspešným exkurziám organizovaných školou 
v minulosti, akými bol pobyt vo Florencii a Paríži. Už dnes vedenie SSUŠ v Žiline uvažuje 
obohatiť  študijný  program  ďalšími  exkluzívnymi  pobytmi  v Krakowe,  Berlíne,  Londýne, 
alebo v niektorej inej Európskej metropole. 
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