ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
13. NÁRODNÝ ZRAZ CYKLOTURISTOV
SKALICA
Termín: 5.6. - 8.6. 2008

POZVANIE NA 13. NÁRODNÝ
ZRAZ CYKLOTURISTOV

Meno a priezvisko:......................................................................
Adresa:................................................................. PSÈ:..............
Telefón:......................................... E-mail:.................................
Dátum narodenia:...................../.........
Èlen SCK

ÁNO

NIE

Záväzne sa prihlasujem na NZC Skalica - Zlatnícka dolina, ktorý sa
uskutoèní v dòoch 5.6 - 8.6.2008 v rekreaènom zariadení Skalièan.
Zároveò sa zaväzujem uhradit’ úèastnícky poplatok a poplatky
za objednané služby.
................................................
podpis
UBYTOVANIE:

5.-6.

6.-7.

7.-8.

SUMA

Drevenice/Murovaná ubytovòa
(na izbe sprcha, WC) - 30 miest
350,- Sk/os./noc
Drevenice/Murovaná ubytovòa
(sprcha,WC spoloèné) - 117 miest
200,- Sk/os./noc

STRAVA:

5.6.

6.6.

7.6.

8.6.

raòajky - 60,- Sk/porcia
obed - 110,- Sk/porcia
veèera s polievkou - 110,- Sk/porcia

ÚÈASTNÍCKY POPLATOK

èlen SCK: 250 SK
neèlen SCK: 300 SK

CELKOVÁ SUMA:

SK

Úhrada na è.ú.: 2620739083/1100, var.symbol: 5678608
Prihlášky aj s potvrdením o zaplatení zašlite do 30.mája na adresu:
SLOVENSKÝ CYKLOKLUB, P.O.BOX B2, PIEŠTANY 921 01
Mária Zuzaniaková, 033/7740548, 0911/748 252, scykloklub@stonline.sk

VITAJTE V SKALICI !

Vážení priatelia bicykla, vážení cykloturisti!
Zaèiatkom leta SCK pravidelne organizuje národný zraz cykloturistov. Prvý
sa uskutoènil už pred 13. rokmi medzi Bratislavou a Štúrovom v údolí rieky
Dunaj. Odvtedy sme pravidelne striedali lokality na západnom, strednom a
východnom Slovensku. V minulom roku sme sa stretli na východe
v Kežmarku, a tak na tento rok pripadol zraz na západné Slovensko.
Preto mi dovo¾te, pozva Vás v tomto roku do prekrásneho meste na Záhorí
do Skalice. Mesto má od pradávna privilégiá slobodného krá¾ovského mesta,
èo platí i dnes! Ak by sme mali charakterizova nadchádzajúci zraz
z poh¾adu cykloturistu stretneme sa na rovine Záhorskej nížiny, v údolnej
nive rieky Moravy, ale vyjdeme si i do kopcov Bielych Karpát. Z h¾adiska
kultúrno-poznávacej èinnosti spoznáme Skalicu, ako jedno z najstarších a
najkrajších slovenských miest, s množstvom krásne obnovených pamiatok. A
z h¾adiska gurmánskeho urèite neodoláme koštovke miestnych tradièných
produktov Skalického vína a Skalického trdelníka.
Mesto Skalica v posledných rokoch absolvovalo výraznú zmenu a urèite sa
zaradilo k najkrajším mestám v súèasnosti nielen na Slovensku. Rozsiahla
obnova a rekonštrukcia centra s pamiatkovou zónou mu dala nevídaný lesk
Takisto venovalo znaèný priestor i rozvoju turistickej infraštruktúry,
spomenieme najmä Baov kanál a cyklotrasy. A s tým všetkým by sme Vás
chceli zoznámi!
Starobylé mesto Skalica má dlhú a bohatú históriu. Hrdí sa prívlastkom
slobodné krá¾ovské mesto, výsady mu udelil krá¾ ¼udovít I. už 6. októbra
roku 1372. Má obrovské množstvo pamiatok, poèas zrazu budeme ma
možnos si ich prehliadnu a spozna nielen ich históriu, súèasnos, ale aj
legendy a povesti. Navštívime románsku rotundu sv. Juraja z prelomu 12. a
13. storoèia, vstúpime do podzemných krýpt Jezuitského kostola... Z veže
farského kostola sv. Michala Archanjela na námestí sa pozrieme na mesto
cez deò, ale i v podveèer poèas noènej prehliadky. Súbor kostolov doplòujú
mestské hradby, meštianske domy a ulièky, secesná budova Slovenského
domu kde nás uchváti výsledok majstrovského projektu najznámejšieho
slovenského architekta Dušana Jurkovièa.
K programu zrazu neodmyslite¾ne bude patri i Baov kanál spojený
s plavbou loïkami. V máji 2007 bol v Skalici vybudovaný a otvorený prístav,
ktorý si prezrieme a po Baovom kanáli sa preplavíme do Výklopníka. Vodná
cesta Baovho kanála má v súèasnosti dåžku 60 km, je na nej 50 mostov.
Rozdiel výšok hladiny je 18,6 metra a je udržiavaný 13 plavebnými
komorami. Priemerná håbka kanála je 1,5 metra, šírka 12 metrov.

K pamiatkam Skalice a jej najbližšieho okolia ešte patria mlyn bratov
Pilárikových, v Holíèi bývalý zámok Márie Terézie, jediný zachovaný
veterný mlyn na Slovensku, múzeum v objekte manufaktúry s megalitickými
kameòmi na jej nádvorí. V Kopèanoch je bývalý žrebèín a za obcou kaplnka
sv. Margity Antiochijskej. Je jednou z najstarších stavieb na Slovensku.
Predpokladá sa, že bola súèasou ve¾komoravského hradiska v Mikulèiciach.
Pri spoznávaní prírodného bohatstva regiónu, pri tichej jazde po trase v
Bielych Karpatoch natrafíme na jeleniu zver i daniele, v údolí rieky Moravy a
na Skalických rybníkoch na množstvo vzácneho vtáctva...
Urèite si každý z Vás nenechá ujs príležitos previez sa po krátkom okruhu
Skalickými vinohradmi, nahliadnu do vinárskych domèekov (hajlochov) a
búd, ako aj ochutna pravé skalické víno. Po návšteve komplexu
františkánskeho kláštora zasa ochutnáme pravý originálny Skalický trdelník...
Býva budeme v Zlatníckej doline, v podhorí Bielych Karpát, v rekreaènom
zariadení Skalièan. Je lokalizované v príjemnom lesnom prostredí,
k dispozícii okrem ubytovania budeme ma jedáleò i bar.
V bare bude prebieha veèerný program besedy, premietanie a závereèná
zábava. K tej nám prispeje živá folková hudba. Cez filmy a zábery
poputujeme na bicykloch po svete, navštívime ïaleké kraje a vystúpime
na vrcholy vysokých hôr. Aspoò na fotografiách Vám predstavím aj náš
unikátny Park miniatúr v Podolí. Výhodou tohto zrazu bude koneène
flexibilné otvorenie baru, kde si budeme môc po celodennom programe
posedie, pobesedova a obèerstvi sa.......
V areáli sú ohniská, a tak sa dá veèer opeka a besedova. Pri areáli je aj letné
kúpalisko s tobogánmi, pri netradiènom vývoji súèasného poèasia možno
budeme ma šastie, a ak bude práve v tomto termíne „horúce leto“, tak sa aj
okúpeme. Dúfame však, že sa nebudeme korèu¾ova... :-)
Zraz sme pripravili v úzkej spolupráci s mestom Skalica a vïaka jeho
podpore.
Dovo¾te mi srdeène Vás pozva na náš tohtoroèný zraz a strávi príjemné
4 dni. Spozna krásny kút Slovenska, nádherné mesto Skalica i s jeho
pamiatkami, vychutna si atmosféru plavby Baovým kanálom . Ochutna
pravé Skalické víno a samozrejme Skalický trdelník. Oddýchnu si,
pobicyklova, stretnú sa s priate¾mi, nadviaza nové priate¾stvá. Pobavi sa
a spoznáva!
Teším sa na stretnutie s Vami!
Juraj Hlatký
Predseda SCK

