Imeli so krasen
razgled
iz komunistične
Bratislave
v kapitalistično
Avstrijo

Barbara Celjska
je varala moža

Č

e bi bili hudomuni in bi dejali,
da so na Slovakem v turizmu
dve desetletji za nami, bi
morali pridati, da zato, ker e
vedno ivijo sila lagodno.
Priznati pa je treba, da si prizadevajo, a
ne toliko v sami Bratislavi (ta je
turistièno moèno obiskana) kot v
posameznih regijah, denimo Trnavi.
Vsaj taken vtis smo dobili turistièni
novinarji, ki smo na povabilo
tamkajnje nacionalne turistiène
organizacije pod vodstvom vodnice Eve
Čubrikove prepotovali kar lep del
deele, ki je malce veè kot enkrat veèja
od nae in ima 5,4 milijona prebivalcev.
Zato je e kako zmotno obiskati
Slovako samo zaradi Bratislave s
425.000 prebivalci, mesta na strateki
legi ob mogoèni Donavi, z bogato
zgodovino, tevilnimi kulturnimi in
muzejskimi hrami, z osmimi
univerzami in 60.000 tudenti. Ali
mesta mladine, kot mu pravijo, kar je
najbolj opazno v veèernih urah.

Bratislavski grad, v katerem so bili za
časa madžarskega imperija (takrat je bila
Bratislava oziroma Prešporok kronsko
mesto slednjega) shranjeni madžarski
kronski dragulji, v katerem je živela
Marija Kristina – hči Marije Terezije, ki je
dvakrat pogorel … so začeli obnavljati
leta 1953. In ga še vedno! Danes v njem
domuje slovaški nacionalni muzej in
reprezentančni del parlamenta, ki stoji
nasproti gradu. Eva rada pove, da sta se
tu srečala Putin in Bush … In danes je
grad spet snežno bele barve, kot je bil v
času Marije Terezije (za časa komunizma
je bil rjav). Vse do konca aprila prihodnje
leto je v gradu na ogled sto sakralnih
draguljev v zlatih kelihih, monštrancah …
Letošnje leto je namreč na Slovaškem
proglašeno za leto krščanske kulture.
Turistične novinarke so prevzeli
predvsem rubini in safirji.

Znameniti bratislavski most – sedmi najdaljši viseči most na svetu (gradili so ga
od 1967 do 1972) z okroglo restavracijo Ufo na višini 85 metrov z azijsko ter
mediteransko kuhinjo. V komunističnem obdobju je bila to priljubljena točka
Bratislavčanov – imeli so krasen razgled na kapitalistično Avstrijo.

Le kdo ve, kdaj bodo mogočni grad
nad Trenčinom (imenovanim tudi
Perla Považja), enim najlepših
slovaških mest ob reki Vah, obnovili?
Obiskovalcu dajo slutiti, da nikoli!
Prav v tem gradu je v 15. stoletju
živela Barbara Celjska, hči Hermana
II. Celjskega in druga žena (poročila
se je z devetimi leti) mnogo
starejšega Sigismunda
Luksemburškega. Zgodovinski viri
pravijo, da je Barbara Sigismunda
varala – čudno, kajne?

Meščani so ponosni na zgradbo v starem delu Bratislave, v kateri sta koncertirala
madžarski skladatelj in pianist Franz Liszt, ko mu je bilo devet let, in Wolfang
Amadeus Mozart, ko mu je bilo šest let. Isto leto torej (1762), ko je 16. oktobra s
svojo sestro Nannerl igral v znameniti dunajski palači Palffy.

Obisk Bratislave ne velja, če se turist
ne povzpne do impozantnega
spomenika, posvečenega 7600
padlim ruskim vojakom – Bratislavo
so osvobodili 4. aprila 1945.
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Imenitno palačo sredi Bratislave so zgradili v 18. stoletju in
je bila takrat center družabnega življenja, zato jo je pogosto
obiskala tudi radoživa Marija Terezija. Danes je rezidenca
slovaškega predsednika Ivana Gašparoviča, ki sicer živi
blizu Bratislave v Svetem Juriju.

Privlačna turistična ponudba čaka turiste v mestecu Skalica
oziroma v tamkajšnjem pristanišču – s plovili po želji, tudi
hišo na vodi, si lahko privoščite pustolovščino po 50
kilometrov dolgem kanalu na reki Moravi. Idejo za izgradnjo
kanala je dal taisti Tomaš Bata, ki je leta 1894 pri svojih
osemnajstih v češkem Zlinu ustanovil tovarno čevljev in
zaslovel tudi po »bata ceni« – zaokroženo na 99,99. Kanal
so začeli graditi dve leti po njegovi smrti, služil je za prevoz
rude, turistično vlogo ima šele zadnjih nekaj let.
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Po slikovitem starem delu mesta – do potankosti restavriranem in obnovljenem –
s »starodobnim« vozilom. Vožnja ni poceni; za odraslega 10, za otroka 5 evrov.
Lahko pa si privoščite daljši izlet in vas z gliserjem (starim ruskim) za 33 evrov
popeljejo po Donavi, ki v času našega obiska ni bila lepa in modra – do Dunaja
(105 minut) in nazaj (90 minut).
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