
Dudováčik extra 4/2018

Pred vstupom do bane sa bolo treba dohodnúť s banským škriatkom ...



Po raňajkách sme začali v areáli našej chaty hľadať ukrytý poklad. Boli sme
usilovní, tak sa nám to podarilo. Po nájdení pokladu sme sa odfotografovali

s našim maskotom...

Následne nás čakal chutný obed a príprava na cestu do banskoštiavnického
podzemia. Na jeho návštevu nás spred chaty odviezol autobus. Pri príchode

do Banského skanzenu nás zaujali staré banské stroje...



... bolo treba vyskúšať, ako sa v minulosti v nich cítili baníci.

Potom sme sa vydali do povrchovej časti skanzenu. Tu nám premietli krátky
film o histórii banskej ťažby. Všetkých, aj veľkých piatakov, zaujal.



Po skončení filmu sme si obliekli nepremokavý plášť, nasadili banícku helmu,
do rúk zobrali lampu (ponúkame niekoľko záberov)...



...a takto vyzbrojení sa vydali po 130-tich schodoch k štôlni Bartolomej...

... pred ktorou sme sa ešte dohodli so škriatkom, že nás pustí aj von!



Vo vnútri nebolo ani veľa miesta, ani veľa svetla, ale napriek tomu ponúkame
aspoň jeden záber.

Hoci nás nebolo dobre vidieť, my sme videli napríklad:

škriatkov...



... veľký banský gápel ...

... či banskú vŕtačku.

... a bolo toho ešte omnoho viac.



Po viac ako hodine a pol sme sa vydriapali na „svetlo božie“, kde nás už
čakal autobus, ktorým sme sa dopravili do centra Banskej Štiavnice. Tu,

neďaleko od stĺpu Svätej trojice...

... sme zablúdili do ďalšieho múzea, teraz však už nie na prehliadku, ale na
nákup množstva suvenírov od výmyslu sveta. Hoci sa to nezdalo, pri

nakupovaní sme strávili viac ako tridsať minút. Po skončení nákupov sme
videli viaceré významné historické stavby Banskej Štiavnice. Ponúkame ich na

nasledujúcej strane. Viete, čo sme videli?





Napokon sme ešte zavítali do bývalého dominikánskeho kostola.

Tu sme sa rozhodli, že „nutne“ potrebujeme ešte zopár sladkých drobností.
Po ich nákupe sme nastúpili do autobusu, ktorý nás zaviezol na našu chatu.

Tu nás čakala po večeri rozlúčková párty, ktorú sme zakončili sladkou tortou.

Teraz sa už balíme a tešíme na Vás, milí rodičia

Zajtra prídeme do Bratislavy okolo 14.00 hod.


