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Vážení čitatelia,

do vašich počítačov, či iných elektronických zariadení, práve vstupuje ďalšie číslo 
časopisu Dejepis Extra – teraz venovaného našej návšteve v  meste Skalica. 

Bolo upršané ráno dňa 21. 10.  2014, 7 hodín 15 minút,   a my sme sa prestali 
tiesniť pod prístreškom do školy,  Rozmýšľajúc,  čo nás dnes čaká,  sme sa vydali  na 
Hlavnú železničnú stanicu v Bratislave.

Už počas cesty autobusom MHD na stanicu sa počasie  začalo meniť,  prestalo 
pršať.  Zásadná  zmena  počasia  nastala  počas  cesty  vlakom.  Zamračenú  oblohu 
nahradila slnečná a modrá. Po celý deň bolo krásne, teplé a príjemné slnečné počasie. 
Cestu sme trávili hraním sa na rôznych technických zariadeniach, ale aj čítaním kníh 
a výtvarnými pokusmi.

Fotografia bola urobená v tuneli, svetlo však, na smútok všetkých, stále svietilo. V obci 
Kúty sme prestúpili na druhý, ešte menší vláčik, ktorý nás dopravil do Skalice. Oba 

vlaky išli  „netradične“ skoro presne.



Po krátkom presune sme sa dostali do centra mesta, kde stojí aj budova Záhorského 
múzea.

Tu nás čakal pracovník múzea, ktorý nás previedol expozíciou. Mohli sme aj bezplatne 
fotografovať, tak ponúkame niekoľko momentiek, ktoré nás najviac zaujali.



            
           Časť archeologickej  expozície.                    Pôvodné trdlá na výrobu trdelníka.      

 
„Mobilný“ dereš – symbol krutých telesných trestov.



     
 Nakoniec aj my v expozícii, keď sme dávali pozor pri výklade lektora, hoci nám už 

dereš nehrozí.
Po  návšteve  Záhorského  múzea  sme  sa  v sprievode  jeho  lektora  vybrali 

k najstaršej  dochovanej  stavbe v Skalici,  k Rotunde  Sv.  Juraja  –  národnej  kultúrnej 
pamiatke. Veci sme si mohli nechať v múzeu, tak sme sa vydali - bez zbytočnej záťaže - 
„túlať“ po Skalici.

   
Aby ste mali predstavu, aká je rotunda veľká,                                  My pred rotundou.
postava v krúžku je náš lektor.



Po prehliadke rotundy  nás opustil náš prvý sprievodca a my sme sa vydali na 
neďalekú  kalváriu  nachádzajúcu  sa  v priestoroch  bývalého  hradiska,  ktoré  bolo 
pravdepodobne prazákladom dnešnej Skalice. 

Po ceste sme mohli obdivovať starý židovský cintorín.

Na kalvárii sa niektoré dievčatá (bez donútenia) - napriek svojmu veku - zahrali na 
sochy (napodobňovali ich pózy).



Následne sme sa presunuli pod kalváriu, kde sa nachádzala skalická zvláštnosť – 
„ledoveň“, teda akási veľká chladnička, do ktorej cez zimu nanosili ľad a ten im vydržal 

až do nasledujúcej zimy.

Dnes toto rozsiahle podzemie slúži ako štýlová reštaurácia.  Jej prevádzkár  bol taký 
láskavý, že nás po niektorých priestoroch previedol.



Po prehliadke podzemia Skalice sme sa vydali späť do centra mesta. V múzeu 
sme si zobrali veci a nastala očakávaná chvíľa - po poučení o BOZ a so súhlasom rodičov 
– rozchod po Námestí slobody, teda naša hodinka slobody. Po jej skončení sme sa stretli 
pred farským kostolom. Tu sa k nám pripojil druhý sprievodca, teraz z miestneho 
informačného centra. Najskôr nám v stručnosti porozprával o dejinách mesta.

Potom sme sa vydali ( v zhode s bezpečnosťou a ochranou zdravia - veď len pozrite, aké 
je zábradlie vysoké)  na cestu po viac ako 120-ich schodoch na výhľadňu  kostolnej veže.

Po ceste sme mohli vidieť aj obrovské kostolné zvony.



Výhľad z hornej časti veže kostola (ktorej časť vidíte na prvej strane) bol ozaj 
úchvatný!

Toto je pohľad (s vysokým stupňom priblíženia) z vtáčej perspektívy na rotundu, 
v pozadí je kalvária.



Tento pohľad smeruje k františkánskemu kostolu a kláštoru, kde bol „hlavný cieľ“ 
našej exkurzie.  



Dlho sme sa nemohli vynadívať  na krásnu panorámu mesta a jeho okolia. Napokon sme 
zišli z veže dolu a vydali sme sa k Domu kultúry. 

Je to prekrásna secesná stavba, dielo architekta Samuela Jurkoviča.

Vďaka nášmu sprievodcovi sme sa dostali aj do hlavnej sály, ktorá patrila v dobe svojho 
vzniku medzi najväčšie na Slovensku, to však pri forme jej osvetlenia spôsobilo problém, 

lebo nafotiť- ako nás, tak jej výzdobu, by bolo možné iba s ozaj profesionálnym 
fotoaparátom doplneným silným bleskom.



Po prehliadke  Domu kultúry sme sa vydali k „hlavnému cieľu našej exkurzie“, 
ku  františkánskemu  kláštoru.  Tu,  na  malom  námestí,  nám  náš  pán  sprievodca 
porozprával o tradícii pečenia sladkostí v Skalici, teda o svadobných tortách, ale hlavne 
o skalickom trdelníku.

Prednáška o trdelníku bola  zaujímavá,  ale  už sme sa  tešili,  ako uvidíme jeho 
výrobu, ale hlavne na to, ako si ho zakúpime. Pri  vstupe do výroby trdelníkov bola taká 
tlačenica, že sa ani fotiť nedalo, ale zážitok a vôňa bola ozaj skvelá. Potom sme si ich 
KONEČNE  mohli  zakúpiť  a spolu  s našim  „úlovkom“  sme  sa  odobrali  späť  na 
železničnú stanicu.  Aby ste si lepšie predstavili našu cestu po Skalici, pripájame našu 
cestovateľskú  mapu.  Jedna  zastávka  však  chýba  -  uhádnete,  ktorá?  Miesto  predaja 
trdelníkov je však vyznačené, keby ste náhodou išli kupovať túto dobrotu aj s rodičmi.

Zdroj mapy: zoznam.sk

Cesta do Bratislavy prebehla v pohode, rodičia sa už na nás a trdelníky tešili a aj 
my sa tešíme na nasledujúcu exkurziu do západoslovenského mesta s levom!


