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Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu

Ani sme sa nenazdali a už tu bol tretí, záverečný deň našej exkurzie. Po sladkých
raňajkách prinesených opäť „do postele“, sme načas vypratali izby. Treba povedať,
že sa nám to podarilo bez väčších problémov, lebo všetko, čo sme nepotrebovali
dnes, sme už včera naukladali do batožín. Dokonca, keď sme izby opúšťali, bol
v nich aj aký - taký poriadok. Už šiestykrát sme sa vydali s MHD v Žiline smerom
k železničnej stanici. Boli sme zas ovešaní ako vianočný stromček. Ponúkame pohľad
pri čakaní na trolejbusovej zastávke MHD.

MHD v Žiline (mali sme skúsenosť iba s trolejbusmi) išla presne a dokonca sme raz
stretli aj „revízorov“, ale my sme mali všetko v poriadku, tak to stretnutie nebolo
nepríjemné.
Po vystúpení z trolejbusu sme nešli priamo na stanicu, ale aj s batožinou (nebolo
iného riešenia) sme sa presunuli na Námestie Andreja Hlinku. Tu sme sa batožiny na
chvíľu zbavili - Adam a Maťo nám ju strážili - a my sme absolvovali aspoň krátku
prehliadku historickým centrom Žiliny. V prípade, ak by bolo zlé počasie, čo sa však
ešte počas našich exkurzií nestalo, bola by podrobná prehliadky centra Žiliny
záložným plánom.

Na fotografii je za nami vľavo hore Burinanova veža, v strede je farský kostol
a jeho veža napravo je jedno z nákupných centier, ktoré bolo postavené na mieste
Žilinského hradu. Pri stavbe nákupného centra bol v jeho interiéri aspoň náznakovo
rekonštruovaný pôdorys hlavnej veže hradu. Následne sme vystúpili po schodoch,
obišli kostol a úzkou uličkou sme prišli na Mariánske námestie.

Na Mariánskom námestí sú zrekonštruované 2 studne, pri jednej z nich nás vidíte.

Postupne sme sa dozvedeli ešte veľa zaujímavého o Žiline, o jej „podzemí“,
zvonkohre umiestnenej na budove radnice, ... ale už nás „tlačil“ čas, tak sme sa
museli vrátiť po veci, ktoré nám „veľkáči“ úspešne ustrážili a vydali sme sa na vlak
(č.9) zo Žiliny do Trenčína. Keď sme prišli na stanicu, vlak netradične meškal (asi
20 minút).
Ak chcete poznať našu cestu pešo Žilinou, môžete si ju pozrieť na tejto mape:

Napokon sme ním úspešne dorazili do mesta Matúša Čáka, kde sme chceli okrem
iného navštíviť aj jeho hrad. Vonku však bolo veľmi teplo a na námestí prebiehal
Deň detí, tak sme sa rozhodli, že si užijeme atrakcie, ktoré ponúkal – napríklad
maľovanie na telo.

Čas však rýchlo plynul a nás čakal ešte obed v neďalekej reštaurácii (tradične
s farebným menom) Čierny korzár.

Jedla bolo dosť, ale zmizlo rýchlo, preto sme sa rozhodli, že sa predsa vydáme
aspoň na pol cesty k Matúšovej veži po špeciálnych drevených krytých schodoch. Na
obrázku vľavo dole vidieť vstup do krytého schodiska.

Pod schodmi veci zas strážili Adam a Maťo a my sme schody

prekonali rýchlo.

Zrazu sa pred našimi očami objavil pohľad na hornú časť Trenčianskeho hradu.
Chceli sme si spraviť fotku „my a hrad“. Urobiť ju však nebolo také ľahké, pretože
okolo nás sa stále „rojila“ jedna svadba za druhou. Nakoniec sa podarilo vystihnúť
chvíľu, keď okolo nás nešla žiadna nevesta a vznikla fotografia, ktorú vidíte.

Všetci si však robili vzájomné fotografie selfky, ....jednoducho bol problém dostať
nás dole k veciam. Nakoniec sa to pánovi učiteľovi podarilo a my sme smerovali
k stanici. Po ceste na stanicu sa však Adam s Maťom stali znovu „esbéeskármi“
našich vecí, lebo nás čakal ešte pôvodný rímsky nápis na brale Trenčianskeho
hradu. Nápis však nie je vidieť z priamo verejne dostupného miesta, museli sme
prejsť cez reprezentačné priestory luxusného hotela (čo nám bolo umožnené bez
akéhokoľvek poplatku), ktorý stojí pred hradným bralom. Po prekonaní dvoch
poschodí sme sa dostali do salónika, ktorého hlavnou atrakciou je výhľad na rímsky
nápis.

Po prezretí nápisu sme zobrali svoje veci a odkráčali na stanicu predpokladajúc, že
vlak (č.10) z Trenčína do Piešťan, našej poslednej zastávky pred Bratislavou, pôjde
načas. Mýlili sme sa. Meškanie vlaku bolo asi polhodiny, ale napokon nás dopravil do
Piešťan. Tu Adam s Maťom zas a znova strážili naše veci a my ostatní sme sa
prešli okolo jednej z najstarších elektrární na Slovensku. Neskôr sme minuli
zaujímavú sochu veveričky (keď sa „prehrabete“ v starších číslach Dudováčika
extra, nájdete fotografiu na tomto istom mieste, iba my sme trochu narástli)...

... potom sme sa zastavili v jednej z miestnych galérií, kde práve vystavovali
výtvarné diela našich rovesníkov... až napokon sme sa dostali až k symbolu Piešťan
– Barlolámačovi.

Po ceste späť na stanicu sme sa posilnili zmrzlinou (povolené boli iba dve kôpky). Po
príchode k stanici (už vytešení na našich rodičov) sme sa dozvedeli, že vlak (č. 11)
mešká asi 25 minút. Toto meškanie mu vydržalo až do Bratislavy, kde sa nás už
naši rodičia nevedeli dočkať.
Najbližšia (dlhšia) exkurzia, ak sa neudeje nič vážne, sa bude konať až nasledujúci
školský rok v septembri.

Na záver ešte trochu štatistiky:
Na „veľkú“ dopravu sme použili celkovo 11 rôznych vlakových spojení: vystriedali
sme elektrické aj neelektrické vlaky a jeden vlak na parný pohon – všetko okrem
miesteniek bolo zadarmo. Prešli sme tak viac ako 600 vlakových kilometrov.
Priamo sme navštívili štyri múzeá a štyri ďalšie kultúrne inštitúcie, jeden hotel, tri
rôzne reštaurácie v troch rôznych mestách.
Súčasťou

celého

programu

boli

tiež

vlastivedné

prechádzky

po

významných

pamiatkach v 6 slovenských obciach.
Isto nám dáte za pravdu, že zorganizovať, vybaviť, ale hlavne zosynchronizovať
takéto množstvo dát, dá zabrať aj profesionálnemu manažérovi v cestovnom ruchu,
nie iba obyčajnému učiteľovi dejepisu.

