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Chatárka DOMINIKA rozpráva
o živote na “ZBOJNÍČKE”
Keď pred tromi rokmi Dominika Dejczöová dostala po súťaži od Klubu turistov
do správy Zbojnícku chatu, pocítila obrovskú radosť, ako keby vyhrala športku.C
Vášeň zvaná lezenie.

VEĎ O PRENÁJOM CHATY JE VŽDY POČETNÝ ZÁUJEM.
HNEĎ O TRI SEKUNDY NESKÔR SA OBJAVILI AJ ZDRAVÉ OBAVY
ZO ZODPOVEDNOSTI, AKO ZVLÁDNE VŠETKY ÚLOHY, SPOJENÉ
S VEDENÍM JEDNEJ Z NAJZNÁMEJŠÍCH CHÁT.
Ešte zaujímavejšie, Dominika
sa delí aj s pocitmi a zážitkami zo života na takom super
výnimočnom mieste. Tak, že
po jej rozprávaní máte chuť
obuť topánky, alebo lyžiarky
a vybehnúť „hore“.

ČO DOMINIKU V ÚLOHE
CHATÁRKY NAJVIAC PREKVAPILO?
„Že ten život tu a to všetko bude až také krásne, to som neverila,“ úprimne sa vyznáva.
„Bola to pre mňa úplná zmena života.“
Dominikinu radosť možno rozmeniť do štyroch slov. Zima, lyže a divá príroda.

Zbojnícka chata je obkolesená nádhernou divočinou.

DNES PO TAKMER TROCH ROKOCH MODREJ LANOVKE ROZPRÁVA, AKO TO VŠETKO ZVLÁDLA,
ČO SA PODARILO A ČO EŠTE
NA CHATE PRIPRAVUJÚ.
Minulú zimu tu bol sneh od októbra do apríla.
„Mohla som teda lyžovať šesť mesiacov, čo ti viac
treba??“
Netreba dodávať, aké krásne lyžiarske zjazdy
ponúka okolie chaty.
K tomu navyše má Zbojníčka ešte jeden malý
bonus. „Na lyžiach sa pohodlne dostaneš z chaty až
na Magistrálu. Z iných chát sa nevyhneš úsekom,
kde treba isté kaskadérske kúsky,“ vysvetľuje

Cestou z Priečneho sedla, ktorá spája Zbojnícku s Téryho chatou.

Zbojnícka chata

Zbojnícka chata

Romanovi sa neoplatí rozkazovať. Je veľmi vnímavý. Viac zaberie, ak sa mu veci vysvetlia.

Divočina „Niekedy chcem byť trocha sama
a tu mi stačí odbehnúť a mám čo chcem,“
opisuje ďalší dôvod, prečo ju život na chate robí
šťastnou. Obľúbených miest v okolí chaty má
niekoľko. S jedným sa delí so starým kamzíkom
samotárom.

80 % ROBOTY SÚ
„NEVIDITEĽNÉ“ VECI

Ak by u niekoho tieto vyznania vyvolali dojem,
že život na Zbojníčke je romantická idylka,
presný opak je pravdou. Väčšinu času zaberie
robota a riešenie problémov. Na idylky ostáva
čas až po šichte.
„Mnoho ľudí si myslí, že gro mojej práce
spočíva v príprave jedál, obsluhy a poskytovania
ubytovania. 80 % toho, čo musím robiť, sú ale
pre ľudí neviditeľné veci, ktoré umožňujú chod
chaty,“ hovorí.
Keď vietor sfúkol solárne panely, museli ich
zbierať v doline a zháňať nové. S vodou musia
narábať opatrne, aby chata neostala bez nej.
Dominike a jej tímu sa podarilo vymeniť predný
obklad chaty, teraz čaká na opravu zadná stena
a strešné okná.
„Tieto veci sa môžu niekomu javiť ako drobnosti, ale ak do chaty v zime zafúka sneh, je
z toho hneď voda a veľmi zle,“ vysvetľuje.

ROMAN ZBOJNÍK.
ZOZNÁMTE SA!
S Dominikou na chatu prišiel aj pes Roman. Tí,
ktorí mali tú česť, vedia, že je to veľká osobnosť.
„Myslím, že pes na chatu patrí.“ hovorí Dominika. Vie aj pomôcť.
Najmä v zimnej hmle sa veľa ľudí zatúla
na ceste Generálom. „Neodbočia do hangu, ale
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Roman má rád letnú, zimnú, rannú a večernú turistiku.

TIPY NA VÝLET
OD ZBOJNÍCKEJ CHATY
OD CHATÁRKY DOMINIKY:

Výmena obkladu
pomôže najmä
v zime.

Bežné túry:
Bielovodská dolina v októbri
Ja ju milujem špeciálne na jeseň, jednak sa
až vtedy tam dostanem, ale najmä jesenná
príroda je očarujúca. Takisto v nej nájdeš
viac ticha a menej turistickej premávky.

Chata má nový drevený obklad. Niekedy je problém
nájsť remeselníkov odborníkov, ochotných vyštverať sa hore. Keď sa ale už nájdu, ostanú vždy pár
dní navyše aj po robote.

idú rovno.“ Často naši chlapi idú týmto ľuďom
na pomoc a Roman im pomôže trafiť na chatu,
keď je veľmi zle.
Popri týchto „úlohách“ si Roman život na chate
extrémne vychutnáva. Rád sa odfotí s turistami,
alebo len tak kontroluje okolie, či je všetko
v poriadku.
Keď mu je dlho a túži po dievčenskej spoločnosti, vie sa i vypýtať do doliny, alebo na výlet
na Hrebienok. „Nerobí to ale často, na chate je
najradšej. Rok prežil so mnou i na Trangoške
pod Ďumbierom, tam si zvykol na výšky,“ smeje
sa Dominika.
Tým, čím sa mnohé psy nemôžu pochváliť,
je vlastný facebookovský profil! Má už cez 300
priateľov. Delí sa tam o svoje letné horolezecké
a skialpinistické zážitky.

Keď ťa kamzíci majú na „háku“
Nezabudnem, ako celou dolinou aj okolo
mňa raz preleteli páriace sa kamzíky. Jednak
som ostala paf z tej rýchlosti, akou dokážu
trieliť a tiež sa mi celkom páčilo, ako ma mali
úplne na „háku“ :)
Túry s horským vodcom, alebo preukazom horolezca:
„Mám rada túry na Svišťový štít a Hranatú
vežu. Ak ideš z chaty, výhodou sú krátke
nástupy.“

„ODĽAHČÍME PRÍRODU“

Z väčších projektov, ktoré zmenia Zbojníčku
tak, ako ju poznáme dnes, je rekonštrukcia
záchodov.
Terajší systém ovláda len gravitačná sila. „Nový
projekt prinesie čističku. Väčšie kamene preosejú bioodpad cez menšie a menšie a až ten sa
bude potom môcť vybrať a zviesť do doliny,“
vysvetľuje rozdiel.
Roman sa rád fotí.

Záchody na Zbojníčke budú
onedlho šetrnejšie k prírode.

„Odľahčíme takto prírodu a to je veľmi dôležité,“ dodala chatárka.

Počas dňa kontroluje, či je všetko v poriadku.

Zbojnícka chata
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Dominika nedá na svoj tím dopustiť. Dobrý kolektív je základ.

Tatranská chata nemôže nikdy ostať bez piva.

ZBOJNÍČKE
VLÁDNE FAZUĽOVÁ

ZIMOMRIAVKOVÝ
ZÁŽITOK?

Kým napríklad na chate pri Zelenom plese je
legendárnou jej kapustnica, na Zbojníčke sa
ňou stala fazuľová polievka.
„Dlho sme čakali, ktoré jedlo preberie toto
žezlo, až ľuďom zachutila práve fazuľová,“ hovorí
chatárka.
Aj keď nechce prezradiť presný recept, aký
pomer zemiakov a fazule ju robí tak chutnou, netreba byť šéfkuchár, aby ste uhádli jej
tajomstvo.
V polievke nájdete super veľké dávky fazule,
zemiakov, petržlenu, mrkvy, prerastenej slaniny,
korenín a klobásy. Množstvo dobrých prísad ju
robí mňam!
Navyše, po vylezení na chatu kvalitnejšie
proteínové palivo pre ďalšiu cestu ani nemôžete
získať!
Dezert
Osobné odporúčanie chatárky Dominiky
ale smeruje k inej pochúťke. „Ja mám rada naše
lokše umiesené z domáceho cesta. Či už slanú,
alebo sladkú verziu si dávam niekedy za odmenu,“ smeje sa.

Áno, mám taký.
Raz prišli takí neznámi „týpci“, tu vedľa chaty
rozložili nástroje a začali hrať. Slovenskú hymnu.
Tu, v tomto prostredí naživo.
Boli to brutálne zimomriavky.

ČO SA NA CHATE
DOMINIKA NAUČILA?
Trpezlivosti.
„Pred chatou som bola veľmi netrpezlivý typ,
tá ma ale naučila, že tu nič neurýchliš. Tu si

Avšak Filip vám načapuje aj kofolu.

nedovolím riešiť veci horúcou hlavou, na niekoho kričať. Skôr naopak, radšej štyrikrát niečo
skontrolujem, a potom režem.“
Takisto zistila, čo znamená rýchla spätná
väzba za to, čo urobíš. „Prichádza okamžite. Ak
nemáš rád kritiku, na chate pôsobiť nemôžeš,“
pokračuje ďalej.
S tým súvisí ďalšie chatové pravidlo, podľa
ktorého dennodenne koná: „Chata ti neodpustí nič.“
„Ak by sme pred zimou neskontrolovali veci,
na ktorých sme závislí, v zime by sa to už nedalo
napraviť. Napríklad agregát. Ak by sme niečo
zanedbali a pokazil by sa, v snehu sa náhradný
vyniesť hore nedá a vrtuľníky majú v tomto
období kvôli odpočinku zvierat zákaz lietať,“
uvádza len jeden príklad z niekoľkých.

Top pochúťkou “Zbojníčky” sa stala fazuľová polievka.

Dominika labužníkom odporúča domáce lokše.

KTO JE
DOMINIKA
DOJCZÖOVÁ?
30-ročná chatárka, aj oficiálne najkrajšia vo Veľkej Studenej doline
pochádza z Piešťan, o ktorých
hovorí, že sa s Tatrami skvelo dopĺňajú
a v niečom aj podobajú
vyštudovaná fyzioterapeutička
miluje lezenie, tri roky pôsobila
na lezeckej stene v Bratislave
má rada rock a jazz, malé koncerty
naživo
Ak vám je jej priezvisko povedomé,
áno, ide o príbuznú známeho horolezca Attillu Dejczöho.

Zbojnícka chata
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Známa kaplnka.

KRÁSNY MOMENT?
Zažila ho už trikrát. Opakuje sa každý rok.
Ako aj na iných tatranských chatách, pár týždňov sa k chate vôbec
nedostane slnko.
Tak potom občas za ním idú. „Ale predstav si ten prvý moment, keď
otvoríš dvere chaty a slnko je už tu. Ty sa nemusíš presúvať za slnkom
na kopec a kávu si celá natešená vychutnáš už na slnku pri chate!“

CHODÍ AJ NA INÉ CHATY?
S kolegami chatármi sa stretáva najmä na výročných schôdzach, či
niekde náhodne, napríklad v banke.
Ako turistka pozná a má rada všetky tatranské chaty, na Zamkovského
dokonca pracovala.
Špeciálne slovo chce ale prehodiť o jednej. „Chata Plesnivec je trocha
mimo hlavných trás a aj pre ten menší ruch ju mám veľmi rada.“
Veľmi sa jej páči, že keď na Zbojníckej je už sneh, na Plesnivci ešte nájde
farebnú jeseň. „Aj keď minulú jeseň, keď som na chate prenocovala, práve
cez noc napadlo 20 centi,“ usmieva sa.

Dominikin tím sa už
pripravuje na zimu.
Možnosti vynášok sú
na snehu obmedzené.

Dominika radšej fotí,
ako sa nechá fotiť.
Občas ju ale objektívom
zachytia kamaráti.

Zhováral sa Tomáš Tišťan. Foto: Modrá Lanovka a archív Zbojníckej chaty.

Inzercia
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Pavol Kráľ venoval skúmaniu plesa stovky
hodín potápania a štúdia.

posunuli o 200 rokov dozadu, v porovnaní s morénovými tatranskými plesami, ktoré vznikali
stekaním ľadovca a kamenia tisíce rokov, sa
Štrbské pleso ukázalo ako úplné mláďa!
Hladina Štrbského plesa bola len pred pár sto
rokmi o niekoľko metrov nižšie ako dnes.
Vznikalo veľmi rýchlo
Štrbské pleso tak podľa najpravdepodobnejšej teórie vzniklo zemetrasením. Pretože druhotné zaplavenie podľa vrstiev rašeliny prebehlo
rýchlo. Hovoríme tu maximálne o desaťročiach.
Pri zemetrasení došlo k rýchlemu upchatiu
zaužívaných odtokov, či zvýšeniu prítoku. Hladina jazera sa tak zdvihla o 7 metrov a opäť nastal
rovnovážny stav medzi prítokom a odtokom,
ako ho poznáme dnes.

Tajomstvá
Štrbského plesa

„Zo Štrbského plesa
o nejaký čas zmiznú
VŠETKY RYBY.“
Prírodné deje v Štrbskom plese sa extrémne zrýchľujú. Rýchlosť
premien je oproti iným tatranským plesám niekoľkonásobná!
Jazero bolo vždy atypické, iné ako ostatné
tatranské plesá. Čím sa nás chystá prekvapiť?
V čom sa odlišuje?

ROZHOVOR S VÝSKUMNÍKOM ŠTRBSKÉHO PLESA
Pavlom Kráľom na webovej verzii Modrej Lanovky bol jedným z najčítanejších. Keďže asi len
5 percent čitateľov číta obidve verzie, uvádzame
to najzaujímavejšie aj na papieri.
Štrbské je iné ako všetky ostatné
V Tatrách sú v princípe dva druhy plies – morénové a karové. Štrbské pleso dlho zaraďovali

k typicky morénovým, až sa zrazu zistilo, že
všetko je inak!
Štrbské pleso je nakoniec z časti výtopiskové
jazero, keď sa roztopila približne 80-metrová
kryha „mŕtveho“ ľadu. Kryha sa počas zaľadnenia zasekla v jazernej panve, zmenila jej tvar
pre budúce jazero.
Úplné mláďa
Peľové analýzy v 80. rokoch usadenín v plese
odhalili, že jazero vo svojej terajšej podobe nie
je pozostatkom doby ľadovej, ale uviedli, že ako
druhotná vodná nádrž vznikla len pred 150 až
300 rokmi!
I keď podrobnejšie výskumy neskôr vek

Intenzívny prietok
Podzemný prietok vody v Štrbskom plese
je veľmi intenzívny. Spádová prítoková oblasť
jazera má len 6 hektárov. To by nestačilo ani
na samotný odpar z jazera, hladina by rýchlo
klesala.
Skadiaľ potom pleso získava vodu?
Keď raz veľká prietrž zdvihla hladinu jazera
o rekordný meter, stalo sa tak až o dva dni
neskôr, kedy už vôbec nepršalo. Znamená to, že
do jazera preniká podzemím voda pravdepodobne z celej Mlynickej doliny.
Najväčšie jamy plesa majú od 20 po 26 metrov. K tomu treba ešte pridať niekoľko metrov
usadenín.
Dnové prítoky sú pod vodou a viditeľné.
Najhoršia elektráreň na svete
Povrchové odtoky pleso nemá žiadne, hoci
v minulosti boli nakreslené na mapách.
Jeden takýto rúrový odtok z plesa istý čas
dokonca poháňal i elektrickú turbínu. Bola to
ale asi najmenej efektívna vodná elektráreň
na svete. Keď pustili vodu do turbíny, za jednu
noc stiahli z hladiny 15 až 20 centimetrov.
Kým sa pleso znova naplnilo, museli čakať
niekoľko dní.
Extrémna dynamika
Starnutie a zmena úživnosti jazier je prirodzená a postihuje všetky sladkovodné jazerá.
V Štrbskom plese sa však neuveriteľne zrýchlila.
Posúďte sami:
Ešte v 60. rokoch minulého storočia bola voda

Rašelinový pôvod a podlažie plesa možno vidieť podľa vegetácie aj pri brehu.

Nie je vylúčené, že
nejaké posledné jedince
síha marény ešte v plese
plávajú, avšak už nezaložia
potomstvo. Táto vypchávka
Paľa Kráľa tak pre budúce
generácie ostane jednou
z posledných stôp po jedinečnej rybe.

Skryté tatranské poklady

7

v plese krištáľovo čistá. Dohľadnosť sa udávala
až do 9 metrov. Na mnohých miestach bolo
vidieť z člna dno. Dnes nedovidíte ani do 15
centimetrov!

MÔŽE ZA TO NEZVYKLÁ
4- KO M B I N ÁC I A:
1. Pleso sa nachádza v pásme lesa, preto
prísun biologických látok je väčší, ako vysoko
pri štítoch.
2. Do plesa priteká už inými biologickými látkami obohatená voda z okolitých rašelinísk.
3. Vplýva aj rašelinová vrstva pod hladinou.
Miestami dosahuje hrúbky i 10 metrov a pokračuje v rozklade.
4. Človek masívne prikrmuje ryby a kačky
pečivom. Stovky kilogramov pečiva za rok
do neprietočného jazera znamená doslova
prihnojovanie.
Štrbské pleso bolo niekedy úplne bez rýb.
Ako prvé nasadili do jeho vtedy priezračnej
vody pstruhy. Tie sa ale nedokázali v jazere
rozmnožovať.
Ako prvé to už ale zvládli jalec tmavý a síh
maréna.
Síh, rybia senzácia!
Práve o síhovi sa toho dlho nič nevedelo.
Od roku 1929, kedy sa do jazera vysadil, ho
znovuobjavili až v roku 1986.
Výskumníci vtedy zistili, že síh maréna sa
Štrbské pleso je nádherné z každej strany

Štrbské pleso priťahuje pozornosť ľudí. Ak si pred jeho návštevou prečítate rozhovor
s Paľom Kráľom a spoznáte jeho tajomstvá, bude vás fascinovať ešte viac.

vo svojej čistej, nekríženej forme, okrem Štrbského plesa už nikde inde na svete nenachádza!
Vo svojej domovine v Pobaltí kvôli kríženiu zanikol dávno predtým. Štrbské pleso tak získalo
jeden svetový unikát.
veľkosť senzácie zvyšoval fakt, že síh v Tatrách
prežil utajene 57 rokov! Nik ho nepozoroval, ani
neulovil!
Dnes je už ale zase všetko inak. Rýchle zmeny

jazera spôsobili, že ani síh sa už v jazere nevie
množiť.
Tento proces bude pokračovať a skončí úhynom všetkých rýb v plese. Jediné čo nevieme, je
presný dátum, kedy sa tak stane. Či o 10, alebo
o 50 rokov.
Celý rozhovor s Paľom Kráľom a ďalšie zaujímavosti o plese nájdete na
modralanovka.sk/strbske-pleso-ryby.

Kam v lete po túre?
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„V Tatrách zažívam
hlboký pocit slobody“

Slovinská TATRANKA KAMILA
porovnáva Tatry a Júlske Alpy
Z hôr do hôr. Kamila prežila detstvo v srdci Tatranskej Lomnice.
Teraz už však 15 rokov žije na úpätí Júlskych Álp.
Jej porovnanie dvoch pohorí odkrýva
pre nás možno až prekvapivé výnimočnosti Tatier! Špeciality, ktoré si tu doma
nie vždy uvedomíme.
Na “Velikom vrhu” s priateľom Tomažom.

Kavky, typické alpské horské vtáky.
Milujú jablká.

VYSOKÉ TATRY VERZUS
JÚLSKE ALPY. ČO JE INÉ?

JÚLSKE ALPY SÚ SVETLÉ

„V Tatrách si vždy všimnem rozdiel medzi mojou kedysi tatranskou a teraz alpskou kondíciou.
Môžu za to tie nekonečné strmáky. Zvykneš si,
telo sa prispôsobí,“ hovorí Kamila.
Júlske Alpy a ich chodníky sú jednoducho oveľa strmšie a nestabilné, a tak aj náročné na kondičku. V Tatrách tak podľa Kamily pri pomalšom
tempe stíhate viac vnímať krásu hôr.
Kamila si dodnes pamätá svoju prvú „júlsku“
túru na Českú chatu. „Aj v Tatrách máš úseky
s takzvanými hangami, kde všetci dychčíme
a potíme sa. V slovinských Alpách máš ale takýto hang väčšinou na celej trase,“ vysvetľuje.
„Na prvej túre som každú chvíľu s nádejou
pozerala hore do kopca, kedy sa ten hang už
konečne položí,“ oživuje si spomienky.

Veľký rozdiel vidí Kamila tiež vo farbe pohorí.
Júlske Alpy sú podľa nej svetlé, akoby mladé,
a Tatry modro tajomné. „Aj pre farbu sa mi zdajú
Tatry oveľa viac mystickejšie, tajomno prechodom hôr naozaj cítiš a prežívaš,“ hovorí.
Vysvetlenie podáva žula
„Neviem to porovnať s inými žulovými pohoriami, v iných som ešte nebola, ale vápenec a pocit
z neho nie je žula,“ pripomína.
Vápencové podložie Júlskych Álp spôsobuje
ďalšie odlišnosti:
„Nemajú tam plesá, skôr len také menšie
jazierka. Miesto potokov zase poznajú takzvané
„hudourniky.“ Ide o korytá, ktoré presychajú
a vodou sa naplnia len po búrke, alebo na jar
pri topiacom sa snehu.

V Slovinsku to
bez palíc nejde. Na raňajkách na Malej
Mojstrovke. V pozadí
Velika Mojstrovka.

Tatranci vo svete
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Kamila vystupuje na “žulový” Lomnický štít. Na obľúbený končiar má ale i takýto prekrásny pohľad priamo zo svojej kuchyne!
V Tatrách prežila detstvo v romantickej chalúpke priamo v lese.

SRDCOVKA
TATRANSKÉ CHATY

KROK HORE, DVA NASPÄŤ

Na Tatrách sa Kamile páči, že vysokohorské
chaty sú otvorené celý rok. „V Tatrách je len
jedna chata, čo sa zatvára na zimu (Chata
pod Rysmi) a v Júlskych Alpách iba jedna, čo
ostáva v zime otvorená,“ smeje sa.
Kamilu najviac prekvapuje rozdielny vzťah
chatárov ku chatám.
Kým u nás je byť chatárom prestíž, o toto
povolanie je bitka, v Slovinsku ako keby
na chatách podľa Kamily pracovali tí, čo si
nenájdu nič lepšie.
„Vidíš to napríklad na Chate pri Zelenom plese,
ako ju vylepšujú a skrášľujú. Alebo v očiach
chatára Viktora Beránka, ktorý by bez chaty asi
nevedel žiť,“ hovorí Kamila.
To, že práve chaty budia v Kamilinej mysli
veľkú pozornosť, nie je náhoda. Na Chate
pod Rysmi si odkrútila pár sezón ako brigádnička.
Všetko má ale výnimky a situácia sa aj v Slovinsku začína meniť. Ak tam chceš ísť na chatu
s „horskou“ dušou, treba ísť na „Kriške Pode.“
Domáci chatu vychvaľujú a vážia si srdečný
vzťah tímu k horám. Od tohto leta má nového
chatára aj Kranjska koča na Ledinah a aj tam to
vyzerá sľubne.

SLOVINSKO-SLOVENSKÝ
HORSKÝ SLOVNÍČEK
Je zaujímavé porovnať si aj horské slovíčka, ktoré sa podobajú a ktoré vôbec nie
chata (horská) - koča	
kopce - hribi
štít - vrh	
dolina - dolina
jazero – jezero 
pleso – gorsko jezero
les - gozd	
priesmyk - prelaz
rieka - reka
chodník – pot
značka - markacija 
žľab - žleb
lanovka - žičnica
palice - palice
mačka (horská) - dereza traverz - prečenje
vodopád - slap

Znova, vďaka vápencu, sú turistické chodníky
v Júlskych Alpách menej pevné. „V čase menia
polohu, je na nich suť, bez paličiek je to zábava
– krok hore, dva kroky naspäť. Tatranské chodníky sú potom pre mňa ako asfaltové“ smeje sa.
Znova určitá výhoda Tatier.

JÚLSKE ALPY SÚ
ALE TIEŽ NÁDHERNÉ
Kamila prosí čitateľov, aby jej porovnávanie
Gerlachu s Triglavom nepochopili zle: „Júlske
Alpy sú tiež nádherné, sú to predsa hory, určite
tam treba ísť! Keby tam tie Alpy neboli, tak tam
nie som. K životu hory potrebujem,“ spresňuje.
Najlepšie tipy na webe
Vo webovej verzii rozhovoru s Kamilou
na Modralanovka.sk nájdete aj Kamiline tipy
na najlepšie slovinské túry a praktické rady.
Zo Slovákov má Júlske Alpy azda najlepšie prechodené, lepšej expertky asi u nás niet C
Takisto doplní, ako sa ocitla v Slovinsku a čo
Slovák do tejto krajiny musí dovážať, lebo mu to
tam chýba.

ŽIJETE TU V LUXUSE,
KTORÝ MÁ MÁLOKTO
Kamila bez mučenia priznáva, že jej porovnanie s takým pozitívnym výsledkom pre Tatry má
i subjektívne motívy.
„Tatry sú moja srdcovka, lebo ak sa niekde
narodíš a prežiješ tam pekné detstvo, cítiš
pri návratoch, ako ti to miesto dáva veľkú energiu. Áno, do Tatier sa chodím aj nabíjať. Sú
krásne!,“ vyznáva sa.
„Zažívam tu hlboký pocit slobody“
Upresňuje ešte jednu vec. „Nad hranicou lesa
v Tatrách cítim hlboký pocit slobody.“ Nuž,
netreba hádať, čo robí, keď príde domov pozrieť
rodinu C Tatrancom pripomína, aby si uvedomili, čo znamená ten luxus, môcť žiť na takom
mieste. Veru, občas na to zabúdame C

Aj Júlske Alpy sú nádherné. Pohľad z Velikeho vrhu na Ostricu.

PRÍHODA, KTORÚ
STVORÍ LEN ŽIVOT

Kamila si tatranský
luxus uvedomuje aj na
dvore svojho domu.

Ak Tatranec rozpráva výborne po slovinsky,
pritiahne i veselé príhody, na ktoré sa dlho
pamätá.
Kamila išla na Kôprovský štít. V doline stretla
skupinku oddychujúcich turistov.
A tu, predstavte si, jeden z nich práve skrýval
plastový sáčok za kameň. Tak, aby to nik nevidel!
„Ako dieťa odchované na akciách „Čisté hory“
vo mne v tom momente vzbĺkol plamenný
pocit, že hory musia ostať čisté. Bez okolkov
som mu povedala: „Prepáčte, tá fólia za kameň
nepatrí, odneste si ju so sebou do doliny!“
A on mi bez pohnutia len ukázal na tričko
Slovinského turistického zväzu, že veru ja vám
nič nerozumiem, ja som Slovinec, takže sa ma
to netýka.
Kamila na to: „Ni problema“ a celú výčitku mu
zopakovala po slovinsky.
Stratil dych
Slovinský hriešnik z toho ostal šokovaný. „Až
úplne stratil dych. Plast zobral späť a pred celou
skupinou sa veľmi, ale veľmi hanbil,“ spomína
Kamila.
Slovincov je len 2 milióny. Preto stretnúť cudzincov rozprávajúcich ich jazykom je pre nich
úplne nezvyčajné.
Skupina Kamilu potom zobrala autobusom
domov do Slovinska.„Chudáčisko, celou cestou
do Slovinska sa na mňa ani nepozrel. Azda to
bola pre neho aj lekcia, že Tatry sú dobre strážené,“ smeje sa.
FOTO: Ak nie je uvedené inak, archív Kamily
Hollej a Modrej Lanovky. Text: Tomáš Tišťan.

Cestou
na Kôprovský štít.
Foto:
Zuzana
Tengy

Tatranský zápisník
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ra
Zápisník chatá
a
Tomáša Petrík

AKO SA NA ZELENOM
PLESE OBJAVIL ANJEL?
Nedá sa nevšimnúť. Od leta nás na Chate pri Zelenom plese víta Anjel. Krásna drevená
plastika. Ako sa ale na pleso dostal? Prečo prišiel? V zápisníku vysvetľuje Tomáš Petrík.
Keď sme sa pred dvoma rokmi rozhodli zmeniť
nábytok jedálne tak, aby sa opticky zväčšil
priestor a mierne i kapacita stolov s tým, že
plochu miestnosti naozaj zväčšiť nemôžeš,
s kamarátom stolárom Janom Čížikom sme
dostali nápad.
Že dáme naše nákresy Jožkovi Hyžnému z Kežmarku. Nielenže je horolezec a miluje Tatry, ale
je aj profesionálny interiérový dizajnér.
A tu prišlo obrovské prekvapenie! Keď sme
za ním prišli, vytiahol zo šuplíka už načarbaný
projekt, že už má dávno „Brnčalku“ spracovanú.
Že ho vždy lákalo chatu vylepšiť, ale nechcel sa
sám núkať.

Čo je podstatné, Jožkov projekt sa veľmi zľučoval s našimi predstavami, čo do praktického
úžitku, aj estetiky.
Súčasťou projektu bol aj príchod na chatu
v podobe oplotenia vrátane sochy anjela, ktorý
nahrádzal niekdajšiu bránu do doliny.
Mňa to veľmi potešilo! Anjel totiž pre mňa
nie je nejaký úzko náboženský motív, majú ho
takmer všetky viery, ale všeobecný symbol takej
tej pokory a sebauvedomenia.
A tie nám dnes ľuďom bytostne chýbajú a treba nám ich popripínať, aby sme sa vracali sami
k sebe a našim koreňom.
Aby sme si uvedomili silu hôr a všetkého, čo

k nim patrí a nešli len tvrdohlavo a vždy za svojimi záležitosťami.
Aby sme do hôr naozaj prichádzali trocha sa
očistiť a na chvíľu vypnúť a nie neustále niečo
riešiť.
Nuž, preto sa nám myšlienka dreveného anjela
tak zapáčila.
Spod Ďumbiera
Anjela vytesal sochár Kubo Skáloš v Mýte
pod Ďumbierom. Dalo zabrať ju aj inštalovať,
veď ako čerstvý dub váži cez 350 kíl.
Výsledok?
Ľudia sochu prijali. Veľmi radi sa pred ňou fotia. Aj sme anjela museli otočiť čelom ku chate,
pri fotení z druhej strany hrozili pošmyknutia
zo šikmého svahu.
To, či anjel naplní aj našu predstavu pripomínať potrebu pokory, viac ukáže čas C Radi
robíme veci, ktoré pripomínajú dobro.

Zápisník

MODRÁ LANOVKA MÁ ZA SEBOU
CELKOM PRELOMOVÉ
A DOBRODRUŽNÉ LETO.

Vďaka stojanom v Sintre sa Modrá Lanovka stala ešte prístupnejšia. Distribúciu
neustále vyhodnocujeme a zdokonaľujeme.

Výborná sa ukázala spolupráca so supermarketmi SINTRA. V jej obchodoch v Tatranskej
Lomnici, Ždiari a Smokovcoch sme umiestnili
stojany s časopisom.
Napríklad v najväčšej predajni v Lomnici každý
deň musíme dopĺňať nový balíček, záujem ľudí
je veľký.
Výborné je tiež, že Lanovku si tak berú iba
ľudia, ktorí majú o jej tatranské témy záujem.
Pri 10 tisícovom letnom náklade sme mali
takmer nulovú remitendu! Teda počet kusov,
ktoré ostanú bez záujmu ľudí.
Tešia nás aj povzbudivé hlasy čitateľov na Facebooku, na ulici, či v električke. To nás poháňa
do ďalších plánov a nápadov. Ďakujeme!

SÚŤAŽ

Na Facebooku sme vyhlásili súťaž o tatranský
motív trička. S veľkou prevahou vyhrali „Tatry
v našom srdci“. Výsledkom je ďalšia súťaž
na zadnej strane tohto čísla o pobyty v Tatrách.

ŠPECIÁLNA PRÍLOHA

Do štvorice, prvýkrát v tomto čísle nájdete samostatnú tématickú prílohu Lanovky. Požiadali
sme o malý grant, aby sme zvýraznili, ako hory
a špeciálne Tatry dokážu spájať ľudí.
Tomáš Tišťan

Tip na výlet
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18

jamkový

CHERRY Bistro & Bar
Nový Smokovec 19258, Vysoké Tatry

www.tatrygolf.com

+421 903 582 679 | info@cherrybistro.sk
www.cherrybistro.sk

APLEND TATRY HOLIDAY RESORT, Tatranská 4, Veľký Slavkov
05991, Tel.: 0904744000, email: tatry@aplend.com

Chcete osloviť ľudí, ktorí milujú
HORY, TURISTIKU, ŠPORT
a sú práve v Tatrách?

Sintra Tatranská Lomnica

Stanica Starý Smokovec

Tradičná
slovenská
reštaurácia

Sintra Ždiar

Inzercia v Modrej Lanovke:
- Takmer nulová remitenda,
zo stojanov v Sintrách nadšenci Tatier
"rozoberú" celé jej vydanie
- Náklad 40 000 ks ročne!
- 130 distribučných miest vo Vysokých Tatrách
- Cieli lepšie ako Facebook :)
Kontakt: 0948-234-800

Starý Smokovec 8
062 01 Vysoké Tatry
+421 910 899 111
koliba@kamzik.sk
www.kamzik.sk

Kam s deťmi v Tatrách?
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Hračky si pozornosť detí získavajú okamžite. Tu objavujú,
ako vyzerá ľudské telo zvnútra.

„V DOBREJ HRAČKE SA RADI
HRÁME S ROZUMOM“
Vysoké Tatry majú novú veľkú
atrakciu pre deti.

Špeciálna nelepiaca sa plastelína dovoľuje
modelovať rôzne kúsky.

Aké je to kormidlovať
veľkú loď?

Známa trick-art galéria Tricklandia otvorila v Tatranskej Lomnici herňu pre šarvancov od 2 do 10 rokov.
„Keď sme u nás v smokoveckej Tricklandii
videli, ako je náš detský obchodík stále obsadený
hrajúcimi sa deťmi, povedali sme si, že treba urobiť
pre ne niečo väčšie,“ opisuje zrod nápadu majiteľ
galérie Marián Bizub.
Keď sa uvoľnil priestor v bývalej práčovni
v Tatranskej Lomnici, Mariánova partia sa pustila
do roboty. 500 štvorákov priestoru jej dalo veľké
možnosti.
V čom je lomnická herňa iná?
„Oproti mnohým detským kútikom, kde deti
nájdu rúry a preliezky skôr pre pohybové aktivity, v Dobrej hračke cibria viac rozum a tvorivosť
pri rôznych tématických zastaveniach,“ pokračuje Marián.
V krátkej chvíli sú policajtmi, stavbármi, robotníkmi v továrni, hasičmi, námorníkmi, kozmonautami, farmármi, návrhármi, archeológmi,
mechanikmi, muzikantami, či lekármi.

Deti ohuruje telefonovanie cez rúru. Žiadna
elektronika, ale čistý zvuk! :)

Pre Lenku Zapatickú je práca v Dobrej
hračke zábavnejšia ako v Googli, lebo
môže sprevádzať a hrať sa deťmi.

„Deti sa takto učia a dozvedia veľa nového,
najmä si to však hneď všetko vyskúšajú,“ spresňuje Marián. Dobrý príklad je detské ihrisko.
Prechody pre chodcov, či kruhový objazd sú tak
autentické, že na ulici ich už deti vedia používať.
Lenka Zapatická z tímu Dobrej Hračky hovorí,
že už deti od dvoch rokov sa u nich výborne
vyhrajú. Niektorým stačí bežná hodina, mnohí
sa však zdržia dlhšie. „Veľa rodičov sa s deťmi
tiež vracia. Jeden deň venujú jednej téme, ďalší
zase druhej.“
Neostanú samé
Podľa Lenky sa rodičom najviac páči, že deti
majú svojich sprievodcov, ktorí sa im počas púte
herňou venujú a nie sú odkázané sami na seba.
„Hneď ako ich zaujmeme, chcú byť už len
s nami,“ smeje sa.
Mnohé hry majú aj domácu verziu, ktorú
rodičia deťom môžu kúpiť i domov.

Praktické info
Zažiť úžasný pocit, keď niečo detektorom
nájdete na pláži. Aj to zažijú deti v Lomnici.

Dobrá hračka je otvorená každý deň
od 9.00 do 18.00. Nájdete ju veľmi ľahko
medzi Hotelom Lomnica a Lekárňou
v centre Tatranskej Lomnice. Parkovanie
pri budove je zdarma. Ďalšie detaily na
dobrahracka.sk

Tatry športujú
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Romana vo svojej
super šnúre stihla
vyhrať i Majstrovstvá
Slovenska mladších
dorasteniek.

S kolegyňami
a svojím trénerom Pavlom Krtom na „malom
Fedcupe“.

„Máme hráčku v PRVEJ 50-ke
SVETOVÉHO REBRÍČKA!“

Pre naše deti v Tenisovom klube Vysoké Tatry máme do tréningov
a na turnaje ďalšiu veľkú inšpiráciu. Je ňou postup našej hráčky
Romany Čisovskej do prvej polovice juniorského svetového rebríčka.

Romana sa najskôr dostala do kvalifikácie
juniorského Wimbledonu, kde vyhrala i jeden
zápas. Azda ešte dôležitejšie, zažila atmosféru
a prostredie tohto slávneho turnaja, čo každému veľmi pomôže.
Potom prišla séria vyhratých zápasov na troch
„dvojkových“ (kategória) turnajoch. V prvom turnaji v Budapešti v dvojhre a štvorhre
dosiahla účasť vo finále, v ďalšom turnaji tiež
v Budapešti vo dvojhre i štvorhre turnaj vyhrala. „Prahu“ potom vyhrala vo štvorhre, v singli
dosiahla osemifinále.
Tieto výsledky ju posunuli do prvej päťdesiatky
svetového juniorského rebríčka WTA do 18 rokov!
Konkrétne 49. miesto, pritom má len 16 rokov.
Má to i praktickú výhodu, na ďalšie juniorské

Na wimbledonskej
tráve.

Wimbledon pomôže mladému hráčovi už len
zažitím svojej atmosféry.

grandslamy v New Yorku, Paríži, Wimbledone
a Melbourne už postupuje priamo, nemusí hrať
kvalifikáciu.
Romana si zahrala i Majstrovstvá sveta do 16.
rokov, čo je akýsi juniorský Fedcup. Aj tam sa jej
so slovenskými kamarátkami darilo, veď v semifinále ich vyradili až silné Američanky.

O brondzové medaily porazili Rusky.
Ďakujeme Romane a držíme palce do ďalších
týždňov. Tenis je v Tatrách jeden z najúspešnejších klubových športov s chuťou na ďalšie
úspechy :) Ten najväčší je naďalej záujem detí
u nás športovať.
Spracoval Juraj Simčák, tréner TK Vysoké Tatry.

Inzercia

TERAZ AJ
V TATRANSKEJ LOMNICI
V TENISCENTRE!
Premieta sa v

PIATOK
SOBOTU
a NEDEĽU
o 18.00 hod.

Info a program na:
tatrysimi.sk alebo mfhf.sk

Skryté tatranské poklady
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Vedľa kostola je altánok
s lavicou, na ktorej sa
na Sliezskom dome modlil
Ján Pavol II. Môžete aj vy.

Pozoruhodné
v kostole sú aj vitráže
Vincenta Hložníka.

Spoznaj krásne TATRANSKÉ kostoly.
Je to ZÁŽITOK!
Vysoké Tatry majú viacero skrytých pokladov.
Mnoho ľudí o nich nevie, ale stoja za to C
V horách je všetko iné. Aj tatranské kostolíky
sa nepodobajú na tie zo slovenských dediniek.
Byť v Tatrách a nenavštíviť aspoň jeden je veľká
škoda. Či už ste veriaci, alebo nie.

KAŽDÝ MÁ NIEČO VÝNIMOČNÉ A ČAROVNÉ.
Kostol Starý Smokovec
Za skvost miestni považujú katolícky kostol
v Starom Smokovci. Je najtypickejší tatranský.
“Sú kostoly, do ktorých keď vstúpite a nemá
to každý, zrazu vás ten kostol donúti na chvíľu
kľaknúť a stíšiť sa. Myslím, že v Smokovci máme
práve takýto,” dodáva jeho ďalší rozmer farár
Róbert Tokár.
Ide o druhý najstarší kostol v Tatrách, dokončený v roku 1888. Nájdete ho medzi Grandhotelom Praha a stanicou lanovky. V turistickej
sezóne je otvorený pre verejnosť i mimo
bohoslužieb.

Mnohí ľudia
si prichádzajú
urobiť foto. Hovoria, že kostol
je nádherný.

Tu rozprávanie o tatranských kostolíkoch nekončí. Chceli sme vás len
navnadiť a prebudiť vašu zvedavosť. Kompletný prehľad 12 tatranských
kostolov s ďalšími zaujímavosťami nájdete na

modralanovka.sk/kostoly-vysoke-tatry.

Ten je obohatený pútavým a emotívnym
rozprávaním dvoch tatranských farárov
Róberta Tokára a evanjelika Pavla Kušníra.
Postrehy pridáva aj nadšenec tatranských
kostolov Pavol Stano.
Kostol Nový Smokovec
I keď ide o nový moderný kostol, ponúka toľko
výnimočností, že sa oplatí do neho vstúpiť.
Je veľmi atypický. Miesto klasických kostolných lavíc v úzkom rade má skôr akýsi „amfiteáter“. Všetci so všetkými sa tak vidia a majú k sebe
bližšie.
Kostol nájdete na ľavej strane cesty zo Smokovcov smerom na Polianku. Z umeleckých diel
obdiv vyvoláva mozaika Krista Vládcu vesmíru
od Maczeja Kauczinského.
Kostol Tatranská Javorina
Ďalší skvost horskej sakrálnej architektúry.
Ovplyvnil ju práve katolícky kostol z Dolného
Smokovca. Dal ho postaviť knieža Hohenlohe,
hoci bol evanjelik.
Zasvätený je svätej Anne, patrónke drevorubačov. Prehliadka kostola je možná každý štvrtok
na objednávku.

Kostol Dolný Smokovec
Ako druhý tip na výlet prichádza kostol v DolAmfiteátrové hľadisko v novom kostolenaprojektoval architekt Pavol Repka
nom Smokovci. Len pohľad zvonku s pozadím
známy aj z projektu Botanickej záhrady
tatranskej panorámy je dôvod zastaviť sa.
v Tatranskej Lomnici.
Postavili ho v roku 1891 pre tatranských hostí.
Nájdete ho pri železničnej zastávke Dolný
Špecialitou Tatier sú sväté omše pri vysokohorských chatách. Podľa farára
Tokára v horách má človek bližšie k Bohu, a nie je to len nadmorskou
Smokovec.
výškou. Foto: HH Sliezsky dom.
Odporúčame sa zastaviť na ceste do Zakopaného.

Skryté tatranské poklady
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Jedno z najpôsobivejších je VII. zastavenie od sochára Jaroslava Drotára.

OBJAVTE PÔSOBIVÚ
Smokoveckú kalváriu

Tým, že plastiku ku každému zastaveniu tesal iný sochár,
ponúka cesta extrémne rôznorodý zážitok. IV. zastavenie
do modrej nálady vniesla Jaroslava Sicková.
Takmer každú sochu dopĺňa výhľad na Slavkovský štít,
hoci tu ho zastrel mrak. XIII. zastavenie od Jána Kudličku.

Ak je nejaký poklad v Tatrách dobre ukrytý, je to Kalvária
na Peknú vyhliadku v Starom Smokovci.
Hoci je táto Krížová cesta doslova nalepená
na centrum Starého Smokovca, ktorým cez rok
preletia státisíce ľudí, dovolíme si hrubo odhadnúť, že na ňu zavíta možno tak 1% z nich.
Len o niečo viacej ľudí o Smokoveckej
kalvárii vôbec vie.
Dúfame, že tento článok to zmení. Pretože dôvodov prejsť sa po ceste a vystúpiť na vyhliadku
je viacero!
Originálne umelecké plastiky, zasadené do tatranskej prírody s pozadím panorám štítov na vás
zapôsobia, aj keď nemáte doktorát z výtvarných
umení. Garantujeme :)
Ak ste veriaci, nájdete na ceste aj prvotný
zážitok z krížových ciest. Ak máte radi pohyb a šport, v Smokovci nie je krajšia trasa
na prechádzku! Na vrchole vás čaká nádherná
vyhliadka na Starý a Nový Smokovec.

UMELCI SA VYJADRILI

Kalváriu zhotovilo 14 umelcov zo Slovenska
a Poľska v rokoch 2010 až 2011. Kurátorka

Praktické info
Krížová cesta začína nenápadnou
odbočkou na ceste na Hrebienok
pár desiatok metrov od jej začiatku
pri Švajčiarskom
dome.

umeleckej časti projektu Anna Ondrušeková z Tatranskej galérie o kalvárii hovorí: „Nie
je klasickou krížovou cestou, ale výtvarnou
výpoveďou umelcov. Vyjadruje vzťah súčasného
človeka k pašijovým udalostiam a osobnosti
Ježiša Krista.“
Mnohí v nej podľa kurátorky uvidia skúsenosti
s nesením kríža vo vlastnom živote, pochopenie
utrpenia, obete, aj oslobodzujúcu nádej, ktoré
pozemský život očisťujú a povznášajú.

Po výstupe na kalváriu krížovej cesty vás čaká táto vyhliadka na Smokovce. Treba ešte ďalší motív na výlet?

ČAKÁ VÁS ZÁŽITOK

Či vás na cestu viac zláka umenie, viera, alebo
pohyb, netreba rozmýšľať. Je to úplne jedno.
S najväčšou pravdepodobnosťou to bude v istej
kombinácii zo všetkého niečo, alebo na ceste
ten svoj nový nečakaný rozmer objavíte.
Treba ísť. Aj viackrát. Cesta je iná v lete, v zime,
na jar a na jeseň. Autor tohto textu cestou
prešiel niekoľkokrát a stále, ak je príležitosť, sa
na ňu vyberie.
Ako ukazuje šípka na vyhliadku z predošlého obrázku, hoc skryté,
všetko sa nachádza v tesnej blízkosti centra Smokovca.

Ak už máte absolvovanú Krížovú
cestu od prvého zastavenia,
môžete sa na vyhliadku vybrať
z opačnej strany od Smokoveckej
kyselky. Táto verzia ponúka športovejší strmší zážitok.

Jesenná súťaž Modrej Lanovky o tatranské ceny
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A
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Kúp si tričko „Tatry v mojom srdci“
a vyhraj jednu z týchto cien:

1.

Pobyt na Chate pri Zelenom plese
pre dve osoby na jednu noc vo zvolenom termíne do 31. októbra 2019

KDE KÚPIM TRIČKO?
1. V e-shope na Modralanovka.sk/tricka

2.

Víkendový pobyt (2 noci s možnosťou
presunu aj v týždni) v hoteli Simi v Tatranskej
Lomnici pre dve osoby vo zvolenom termíne.

DARČEK

PRE KAŽDÉHO
ÚČASTNÍKA SÚŤAŽE:

Každý ku tričku dostane
dve kávy v reštaurácii SIMI hotela SIMI.

3.

Požičanie skialpového výstroja na 3 dni
s posedením pri čaji a debatou s Róbertom
Gálfym a Silviou Gálfyovou o skialpových zážitkoch, horolezectve a horskom vodcovstve.
Víťazov losujeme 21.
decembra 2018. Oznámení
budú na oficiálnej FB stránke
Modrej Lanovky.

Na čo sa použije výťažok
zo súťaže?
Na tlač Modrej Lanovky. Veríme, že
nie všetko má byť len na webe a papier dodáva tatranským príbehom
špeciálnu príchuť. Chceme rozširovať počet
príbehov a dokumentovanie tatranskej histórie.
Prečo práve takýto motív trička?
Vybrali ho súťažiaci v hlasovaní na Facebooku
spomedzi 20 návrhov. Vyhral s veľkou prevahou.
K dispozícii sú štyri farby: tyrkysová, červená,
modrá a fialová.

2. V obchodoch Intersport Gálfy v Poprade OC
Forum, v Hornom a Starom Smokovci
3. Na recepcii hotela SIMI v Tatranskej Lomnici

Modrá Lanovka – Časopis, s ktorým zažívate Tatry na plný dúšok.
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Kompletné pravidlá súťaže možno konzultovať
na Modralanovka.sk/pravidla

Zaujali vás články Modrej Lanovky?
Viac materiálov nájdete na:

www.modralanovka.sk

