19.6.2011– NÁVŠTĚVA HISTORICKÉHO MUZEA DP HL.M.PRAHY
Na sklonku letních prázdnin jsme pro naše mladé hasiče připravili výlet do muzea DP ve
Střešovicích.

Jako způsob přepravy jsme si vybrali
městskou hromadnou dopravu, která se
k tomuto účelu jevila jako nejvhodnější.
Konkrétně jsme použili autobus a
tramvaj.

Vstupem do prostor jsme se ocitli v Praze
v období 19. a 20. Století. Pro naprostou
jedinečnost nás po muzeu provedl a
jedinečným výkladem doplnil jeho správce
p. Láska, za což mu srdečně děkujeme.

Během naší návštěvy jsme si prohlédli
rozsáhlou expozici historických vozidel,
počínaje jedinečnou koňkou, přes
předválečné a poválečné autobusy až po
speciální a nákladní tramvaje. Sbírka je
vkusně doplněna dokumentací celé
historie městské hromadné dopravy
v několika dalších expozicích.

Dětem jsme umožnili vybít energii, ovšem
mimo interiér muzea. Zaměstnanci muzea
nám nejen v tomto ohledu vyšli maximálně
vstříc a tak jsme byli chvíli uvnitř a potom
zase venku.

Od člověka nejpovolanějšího, kterým pan
správce zaručeně je, jsme se dozvěděli
mnohé zajímavé. Dětem jsme zpětně
pokládali otázky, co si pamatovali
k výkladu, a byly pozorné. Navíc jsme
byli pochváleni za neobyčejně klidný
kolektiv dětí, kdy ústy pokladní „o nás ani
nevěděli“…

Třešinkou na dortu tohoto primového
dne byla projížďka historickou tramvají.
Už tak mimořádné jízdě tu pořádnou
šťávu dodal výřečný a smyslem pro
humor vybavený průvodčí, samozřejmě
v dobovém kostýmu tehdejší doby.
Vyjetím ze střešovické vozovny jsme se
vrátili o dobré století zpět. Myslíme, že
to byl pro naše mladé hasiče skutečně
neobyčejný zážitek.

Domluvili jsme se, že si návštěvu tohoto
muzea na přes rok rádi zopakujeme. O
zážitek tedy nebude nikdo ochuzen a ti,
kteří tam s námi v neděli nebyli, si prožijí
tu svoji premiéru také.

Děkujeme správci muzea panu Láskovi a kolektivu
zaměstnanců muzea za jejich osobitý přístup a
neobyčejně příjemný zážitek, který jsme si z tohoto
dne odnesli a který se nám díky nim zaryl do
paměti.

Kolektiv SDH Praha Satalice

