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Divé zvieratá
a príroda sú
veľkým pokladom Vysokých
Tatier.
Foto: Pixabay

Lonely Planet oznámilo poradie rebríčka najskôr
slovenským novinárom na Lomnickom štíte v máji
tohto roku. Správa sa neskôr šírila do sveta.
Foto: Filip Nagy
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Vysoké Tatry sú EURÓPSKOU
DESTINÁCIOU ROKU 2019
Stala sa veľká vec! Známy a prestížny turistický sprievodca Lonely Planet označil Vysoké
Tatry za najlepšiu destináciu v Európe, ktorú odporúča tento rok navštíviť.
Vysoké Tatry skončili prvé pred ďalšími
deviatimi miestami v tomto poradí: Madrid, arktické pobrežie Islandu, balkánska
Hercegovina, talianske Bari, Shetlandské
ostrovy v Škótsku, Lyon, Lichtenštajnsko.
Rebríček uzatvára švajčiarsky kúpeľný Vevey
a chorvátska Istria.

MÝTICKÉ HORY

Lonely Planet zdôvodňuje prvé miesto Tatier
ich svojským a mýtickým charakterom. „Návštevníkov očarí vznešená ríša krivolakých vrchov
a majestátnych vodopádov, ako aj možnosť
pozorovať medvede hnedé, ktoré už v mnohých
kútoch Európy vyhynuli,“ hovorí generálny
Michal Sýkora a Joe Reville. Foto: Filip Nagy

manažér Lonely Planet pre strednú Európu Joe
Reville. Jeho kolega, Tom Hall, viceprezident
Lonely Planet pre zážitky nazýva Tatry rajom
pre dobrodruhov. Tiež ho zaujali vodopády,
vysokohorské lúky, sto horských plies a možnosť
vidieť divokú zver.

POVZBUDENIE A VÝZVA

Predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Tatry Michal
Sýkora hovorí o zadosťučinení a zároveň aj
o výzve do ďalšieho obdobia. „Musíme robiť viac
ako doteraz, aby sme pobyt návštevníkom spríjemnili. Toto pre nás prestížne ocenenie si veľmi
vážime.“ Eugen Knotek, ktorý ocenenie prebeEugen Knotek
a Darina Žembová.
Dvojica, ktorá na
radnici Vysokých
Tatier pomáha
rozvíjať cestovný
ruch.
Foto: Filip Nagy

Vidieť kamzíka na
tatranskej túre
prináša hlboký
zážitok.
Foto: Pixabay

ral za mesto Vysoké Tatry, hovorí o povzbudení.
„Na rozvoji turizmu pracujeme aj s Prešovským
krajom, ministerstvami a našimi zamestnancami
mestského úradu,“ dodáva.

DESIATKY MÉDIÍ,
TISÍCE ČITATEĽOV
Radosť Tatrancov je vskutku oprávnená. Veď
správa o prvom mieste Tatier prebehla svetovou
Riaditeľka OO
CR Región Tatry
Veronika Littvová.
Nie každý riaditeľ
turistickej
organizácie má
možnosť držať
v ruke takúto
značku.
Foto: Filip Nagy

Lonely Planet
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María Graciela Rolón. Možno zatiaľ jediná Paraguajčanka, ktorá navštívila Tatry. Svojím krajanom ich
vyslovene odporúča.

Divočina na dotyk. Foto: Pixabay

tlačou a mnohými internetovými portálmi.
Zachytili ju desaťtisíce ľudí od Los Angeles, cez
Buenos Aires po austrálsky Perth. Americký
CNN Travel napríklad na Tatrách najviac vyzdvihuje divokosť prírody, prítomnosť medveďov,
rysov a vlkov. Ďakuje Lonely Planet, že písaním
o menej známych miestach bojuje proti masovému turizmu.

teľov, aby na internete vyhľadávali
ďalšie informácie o Tatrách.
Možno predpokladať, že
publicita v Lonely Planet oboznámi
s Tatrami najmä ľudí zo vzdialených krajín, ktorí o nich zatiaľ nepočuli. Podľa nesledujúcich výpovedí cieliť pozornosť aj na takúto
skupinu milovníkov má bezpochyby význam.

OD ELLE PO DAILY MAIL

„MOŽNO SOM U VÁS PRVÁ“

Branislav Bielený

Hovorí María Graciela Rolón z hlavného
Veľkú pozornosť si rebríček vyslúžil
v britskej a španielskej tlači. Aj kvôli
mesta Paraguaja Asunción: „Možno
som jediná a prvá Paraguajčanka,
umiestneniu svojich zástupcov sa
však tatranského víťaza opomektorá kedy na tatranské kamene
núť nedalo. Najväčší španielsky
vstúpila. V lete 2017 to bola jedna
denník El País napríklad predz najlepších vecí, ktorú som mohla
stavil Tatry špeciálom, tvorenom
urobiť. Navštíviť Vysoké Tatry.“ Ohúrila ju nesmierna pestrosť farieb krajiny,
desiatimi veľkými fotografiami.
Belgickú verejnoprávnu televímožnosť vidieť divé zvieratá, podľa jej poSlávka
ziu RTBF zaujali jazero Štrbské pleso,
zorovania žijúce v harmónii s človekom.
Macuráková
konkrétne možnosť po zamrznutí hladiny
„Tieto spomienky sa mi nikdy nevymažú.
netradične zažívať zimné športy. Austrálsky
Aj preto, že Tatry boli moje prvé hory vôbec,“
dodala.
turistický portál Escape na Tatrách fascinuje
veľká populácia medveďov. Zo známych médií
Z týchto dôvodov ju rozhodnutie Lonely
tatranskému prvenstvu venovali väčší priestor
Planet potešilo. „Keby nie náhody, do Tatier by
mi ani neprišlo na um cestovať. Paraguajčania
aj Daily Mail, Independent, The Irish Times,
Paris Match, The Sun, Glamour Paris, Elle.
v Európe zvyknú skôr navštevovať hlavné mestá
a metropoly. Ak Lonely Planet inšpiruje ďalších
Výstrižky z novín do svojich facebookovských
skupín pridávali aj potomkovia Slovákov v USA
ľudí ako som ja, bude to výborné.“
a Argentíne.

NESPOKOJNÝ KOMENTÁR

Komentátorka madridského portálu The Local Fiona Govan fejtónovým nádychom kritizuje
druhé miesto Madridu. Argumentuje, že aj pri
Madride sú lokality s výskytom vzácneho rysa
a vlka. To jej ale veľmi nepomôže, každý pochopí rozdiel medzi veľkomestom a národným
parkom. Aj jej komentár iste inšpiroval časť čita-

„V AUSTRÁLII MAJÚ
TATRY VEĽKÝ OHLAS“

Ako o skvelej veci hovorí o titule „Best in
Europe 2019“ Branislav Bielený. Ide o rodeného
Tatranca, ktorý ale už niekoľko rokov žije a pracuje v austrálskom Perthe ako grafický dizajnér.
Podľa neho je práve Austrália typická krajina,
kde má takáto správa veľký dosah. „Austrálčania
majú k Európe veľmi pozitívny vzťah. Pre nich je

Lonely Planet upozorňuje aj na divoké horské tatranské lúky.

Európa veľký sen. Všetko európske je
coool. Keď vedia, že Tatry sú TOP európska destinácia, tak sa tam mnohí
určite vyberú a budú ich chcieť vidieť.“
Pre Braňa nejde ale iba o marketing, ale aj o emócie. „Vo mne umiestnenie
Tatier vyvoláva pocity hrdosti. Myslím, že je
zaslúžené,“ dodáva. Túžbu vidieť Tatry mu na
jeho prekvapenie vyjadrujú aj ľudia z Nového
Zélandu, kde o horské národné parky a masívy
nie je núdza. „Aj sa mi potom čudujú, ako som si
mohol vybrať život na kontinente, ktorý je taký
rovný,“ smeje sa.

ZVEDAVÍ RAKÚŠANIA

Rebríček zaujal aj bližšie zahraničie. Tatranka
Slávka Macuráková, ktorá pracuje ako lekárka
v alpskom Schladmingu hovorí, že po vyhlásení rebríčka sa o tému začali zaujímať aj jej
kolegovia v práci. „Pýtali sa ma rôzne otázky.
Tatry sú už teraz známe mnohým Rakúšanom
ako letná destinácia, tak ich môžu spoznať aj
ďalší,“ hovorí.
Aj predchádzajúce výpovede utvrdzujú, že
z takejto udalosti sa treba tešiť a aj takýmto
článkom si ju pripomínať celé leto. Byť prvý
v odporúčaniach Lonely Planet sa nestáva
každý deň.

ZAUJÍMAVOSTI
O LONELY PLANET

Lonely Planet založili manželia Tony and
Maureen Wheelerovci v roku 1973.
Prvá publikácia niesla titul „Across Asia on
the Cheap“.
Práve akási hipisácka DNA dáva Lonely
Planet šmrnc, ktorý jej pomáha v získavaní
si fanúšikov.
Pomenovanie Lonely Planet pochádza
z textu pesničky Space Captain od Matthewa Moorea.
Lonely Planet dvakrát zmenila majiteľov.
Od Wheelerovcov ju najskôr prebrala BBC,
teraz ju vlastní NC2 Media.
Má okolo 350 zamestnancov, spomedzi
turistických magazínov sa považuje za lídra
v prechode z papiera do online priestoru.
Doteraz predala viac ako 120 miliónov
brožúr a 11 miliónov mobilných „apiek“.

Dobrodružstvo objavovania
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Ski Múzeum
v Tatranskej Lomnici
získa vzácny exponát

PO ROKOCH HĽADANIA
OBJAVILI NAJSTARŠIE
BOBY TATIER
Šťastný. Vlado Hubač sa
s myšlienkou nájdenia bobov
už rozlúčil a nakoniec je,
našťastie, všetko inak.
Hrozilo, že táto fotografia
ostane jedinou spomienkou
na najstaršie boby v Tatrách.

Znie to ako šťastný koniec rozprávky. Zberateľ
lyží a kurátor Ski Múzea Vladimír Hubač dlhé
roky na jednom mieste hľadal boby, ktoré v roku
1906 vôbec ako prvé okúsili tatranský sneh.
Cibuľu videl Vlado trčať v lese zo zeme ako prvú

Keď sa už zmieril s myšlienkou, že
vzácny kus sa nikdy nenájde a budeme ho môcť obdivovať len na historických
pohľadniciach, jeho syn Marko minulú jeseň
naďabil v lese na jeden trčiaci kus železa.
To, že ide o vzácne boby, Vlado spoznal
hneď. „Tvar vyčnievajúcej hornej cibule hovoril jasne,“ spomína na šťastný moment. Zažíval veľkú eufóriu. „Pretože máme relatívne

veľa fotografií, na ktorých sme tieto boby mohli
vidieť, ale ich autentický kus chýbal,“ spresňuje.
Vlado hovorí o budúcom exponáte ako
najvzácnejšom z celého múzea. Doteraz najstaršie boby v múzeu boli z roku 1908. „Naozaj,
k nájdeniu prišlo v momente, keď som v neho
už nedúfal,“ dodal.

Najstaršie boby v Tatrách z roku 1906 v múzeu umiestnia k päťmiestnym bobom z roku 1908

Dobrodružstvo objavovania

Najťažšie je pre kurátora múzea rozhodnúť, ktorý
exponát stiahne, ak sa objaví vzácnejší.

PRVÉ

Boby si objednal hotel Grand v Starom
Smokovci v roku 1906 pre svojich hostí spolu
s davoskými saňami, aby sa mohli spúšťať
z Hrebienka. To, že boli úplne prvé v Tatrách,
zvýrazňuje ich vzácnosť.
Stopu na nájdenie bobov dal Vladovi jeho
dedo Ondrej Bresler. Pracoval na parkovisku
Stanice lanovky na Skalnaté pleso pri dnešnom
hoteli Grand v Tatranskej Lomnici. „Raz videl
a hovoril mi to potom neskôr, ako chlapi
„z lanovky“ zhadzovali nejaké staré železo, ponášajúce sa na boby, do neďalekej rokliny. Podľa
opisu som plus mínus identifikoval 200 metrový
rádius, kde by asi mohli byť. Hoci som ich tam
bol hľadať desiatky krát, nikdy sa mi nedarilo,“
spomína. Až minulú jeseň Vlada prekvapil syn.
Chlapi teraz pripravujú boby na vystavenie
do múzea. Uloženie exponátu predpokladajú
na konci tohto roka. Jeho príprava totiž zahŕňa
kopec roboty.

OLEJ, BRÚSENIE ...

Šrúby bobov sú už niekoľko týždňov nastriekané olejom, aby ich bez rizika odtrhnutia mohli
rozobrať. Bude nasledovať vybrúsenie kovovej
časti. Vlado dlho hľadal staré drevo vhodnej
dĺžky, ktoré by mohol na rám osadiť. Nové drevo
použiť nemožno, nepôsobilo by autenticky.
Presný postup prác a použitie materiálov Ski
múzeum konzultuje s profesionálnymi reštaurátormi. „Vskutku som sa už pri týchto boboch aj
veľa naučil,“ smeje sa Vlado.
Ústny výklad, informácie na tabuliach. Z múzea
v Lomnici odchádza človek o poznanie bohatší.
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Lomnické múzeum má starší exemplár krabičky cigár ako ich výrobca v Budapešti.

PRED ROKOM 1918

Vlado sa exponátu teší ešte z jedného dôvodu.
Kvôli politickým dôvodom pred rokom 1989
historici akoby poznali Vysoké Tatry len od roku
1918. Tatry začali žiť ale skôr. Nájdené boby túto
časť histórie ľuďom o čosi viac priblížia.
Koľko týchto bobov do Tatier prišlo, Vlado nevie. Šancu, že by sa ešte nejaké našli, považuje
za takmer nulovú. Aj zo spomínanej päťdesiatky
davoských saní sa zatiaľ našli len dva kusy.
Jeden dlhý a jeden krátky typ.

PEŠTIANSKE CIGARY

Iné druhy exponátov ale do múzea pribúdajú
pravidelne. Nedávno v Smokovci našli krabicu
budapeštianskych cigár z roku 1877. Kuriózne
je, že v originálnom múzeu týchto cigár v Budapešti majú jej najstarší exponát z roku 1880.
„Aj ma pýtali, či im nález nedám, ale ostáva
v Tatrách,“ smeje sa Vlado.
Hoc by to možno niekto nepovedal, aj tieto
cigary súvisia s históriou tatranského športu.
Fajčila ich generalita vtedajšej cisárskej armády.
Práve tá začala v roku 1899 organizovať v Tatrách vojenské cvičenia, kedy vojaci používali
aj lyže. Ide o prvé na sto percent potvrdené
použitie lyží v Tatrách. Nové exponáty takto do
výstavy pribúdajú každý rok.

LETO JE DOBRÝ ČAS

Je leto vhodný čas na návštevu múzea o lyžovaní?
Vlado odpovedá, že štatisticky v lete navštívi
múzeum dokonca viac ľudí ako v zime. „Ak
napríklad príde daždivý deň, pre ľudí je to
obľúbená alternatíva,“ dodáva. Ešte dôležitejšie,
Ski múzeum nechce, aby ho ľudia vnímali úzko
zamerané len na zimné športy. „Ako ukazuje
príklad cigár, všetko so všetkým súvisí, spoznávanie histórie má širší rozmer,“ povedal.

ZAPOČÚVAŤ SA ...

To, čo je na Ski Múzeu v Tatranskej Lomnici
azda najčarovnejšie, je práve kombinácia Vladovho rozprávania a exponátov. Aj pri príprave
tohto príspevku bolo cítiť Vladovo nadšenie.
Napríklad aj učiteľky školských zájazdov najskôr
Vladovi hovorili, že sprievodné slovo im netreba. Potom, ako počuli Vladove príbehy, už o inej
možnosti nechcú ani počuť.

TREBA POZNAŤ TRIK

Tu Vlado poznamenáva, že na dobrý výklad už
len treba vedieť identifikovať publikum. „Inak

informácie podávate dospelým ľuďom, inak lyžiarskym fanatikom, nadupaným informáciami,
a inak sedemročným deťom,“ vysvetľuje Vlado.
Trikom pri výklade deťom je ich podľa Vlada
vedieť zaujať. „Pri nich musíte byť stále aktívni,
nadväzovať kontakt. Často sa pýtajú napríklad
na snežnice. Nevedia, čo to je. Pripomínajú im
tenisové rakety,“ hovorí s úsmevom.

A ČO NAJVIAC
ZAUJÍMA DOSPELÝCH?
Pomyselný rekord patrí lyžiam, dlhým 3,7
metra. Sú bezpochyby najdlhšie na Slovensku.
Ani v európskych múzeách takéto dĺžky veľmi
nevidieť.
„Ľuďom sa na jazyk derie stále tá istá otázka,
ako sa na takých dlhých lyžiach mohlo lyžovať,“
uvádza Vlado. Vysvetlenie je pomerne jednoduché. Používali sa na mierne strmé, až takmer
rovné trate, podobne ako dnešné bežky.
Inou témou, ktorá vie fanatikov pohltiť do
debaty dlhej aj tri hodiny, sú viazania. „ O nich
keď sa zahovoríme, tak to naozaj trvá,“ smeje sa
Vlado Hubač.

AKO TATRY LYŽUJÚ DNES?
Ski Múzeum rozpráva príbeh, ako to
všetko so zimnými športami v Tatrách
začalo. Aká je ale realita dnes? Vysoké Tatry
lyžiarom ponúkajú tri špičkové a moderné
lyžiarske strediská: Tatranská Lomnica,
Starý Smokovec a Štrbské Pleso s celkovou
dĺžkou zjazdových tratí 24 kilometrov.
Najkrajšiu lyžovačku zažijete v stredisku
Tatranská Lomnica, za ktorou vás vyvezú
moderné lanovky. Pre tých najnáročnejších
lyžiarov je tu najstrmšia a zároveň najvyššie
položená zjazdovka z Lomnického sedla, 2190
m n.m., ktorá prekonáva 400-metrové prevýšenie. Ide aj o najdlhšiu zjazdovku v krajine,
ktorá dosahuje dĺžku až 6,5 kilometra. Za
dokonalými výhľadmi až do nadmorskej výšky
2634 m n.m. až na Lomnický štít vás zo Skalnatého plesa vyvezie 15-miestna visutá lanovka.
Populárna je aj denná, či nočná sánkovačka
na Hrebienku, za ktorou vás pohodlne dopraví
pozemná lanovka zo Starého Smokovca. Štrbské Pleso disponuje 9-imi kilometrami ľahkých
a stredne ťažkých zjazdoviek a tiež bežeckými
traťami v celkovej dĺžke až 26,5 kilometra.
Štrbské Pleso je zároveň najvyššie položeným
lyžiarskym strediskom na Slovensku.
Vysoké Tatry stále zostali miestom mnohých
zážitkov.
Viac o lyžovačke, atrakciách, či podujatiach
vo Vysokých Tatrách nájdete na www.vt.sk
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Téma: V čom spoč ?
r
výnimočnosť Tatie

Kto cestuje po svete, vie. Tatry sú iné, magické a v mnohom špeciálne.

„TATRY sú ako krajina OZ a často
nám spievajú ako víla z Karibiku.“
Vysoké Tatry sú výnimočné pohorie. Počúvame to a hovoríme často.
V čom ale presne? V čom sa líšia od veľhôr inde vo svete?

Veľmi zaujímavo túto výnimočnosť opisuje
horský vodca Marek Trávniček. Hoci pritom
používa kvetnaté rozprávkové metafory, práve
faktický základ dáva jeho rozprávaniu šmrnc.
V čom spočíva tajomstvo Tatier?
„Tatry sú veľhory, čo si ale nie veľa ľudí oproti
návšteve tých ostatných uvedomuje,“ začína
rozprávanie Marek Trávniček.
Podľa neho Tatry často vnímame ako nejakú
botanickú alebo zoologickú záhradu. „Vieme
sa ľahko dostať blízko k plesám a chatám.

Napríklad ideš na Chatu pri Zelenom plese
a hneď tam vidíš aj najvyššiu severnú
skalnú stenu vysokú 800 metrov,“ uvádza
príklad. Takú prístupnosť podľa Trávnička nenájdete nikde na svete. V Alpách
k takýmto prírodným úkazom musíte často
šliapať aj dva dni.
V Tatrách je to hneď
Horský vodca má rád nasledujúce pripravovanie: „Vstúpiš k bráne Tatier a tá ťa zrazu
v krátkej chvíli vcucne do krajiny OZ, a hneď si
za tou oponou,“ hovorí.
To všetko podľa Trávnička vplýva na správanie
nášho mozgu. „V iných horách pre tú väčšiu
neprístupnosť, obtiažnosť a najmä výšku mozog
automaticky zapína tie pomyselné kontrolky.
Dávaj si pozor, buď opatrný,“ spresňuje.
Výška ovplyvňuje kontrolky
Tým, že Tatry sú najmenšie veľhory sveta
a prístupnosť k ich najväčším pokladom je často
akoby mávnutím čarovného prútika, kontrolky
sa akoby vypínajú. „Máme to zakódované v génoch, výška nás ohromuje. Je to niečo určujúce.
V Tatrách kvôli menšej výške štítov človek niekedy prestáva vnímať obtiažnosť trás.“
Krásne spieva ….
Na zvýraznenie fenoménu Tatier pridáva ešte
jednu rozprávkovú metaforu. Tatry sú pre Trávnička ako tá morská víla z príbehov o pirátoch
Ak si dáme pozor na kontrolky,
v Tatrách máme možnosti priblížiť
sa k srdcu veľhôr azda najprístupnejšie. Lokalita Martinovky
pod Gerlachom.

Cestou
na Velický
štít.

Marek
Trávniček

z Karibiku. „Krásne spieva, láka ťa
a potom, keď si už v nich, naraz
prekvapí, napríklad náhlou zmenou
počasia, nečakanými podmienkami.“ Trávniček práve vypnutým
kontrolkám dáva za vinu veľký
počet zásahov horskej služby.
Vychutnať si krajinu OZ
Pointa Marekovho rozprávania je ale
optimistická. Tú výnimočnosť Tatier, ten
náhly vstup do krajiny OZ, teda to výnimočné, čo napríklad v Alpách alebo
Pyrenejách nenájdeme, si možno naopak vychutnávať a užívať bez nebezpečného
rizika. Respektíve toto riziko značne znížiť. A to
tak, že tie naše kontrolky necháme v prevádzke.
Nevypnúť kontrolky podľa Trávnička znamená
na túry v Tatrách sa dlhodobo pripravovať, byť
ostražitý a uvedomovať si riziko. Alebo využiť
skúsenosti ľudí, ktorí majú s pohybom po
horách skúsenosti a znalosti. V tomto prípade
horských vodcov, pre menej náročné trasy aj
horských sprievodcov.
Foto: Archív Mareka Trávnička a Modrej Lanovky
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ČO NÁM PONÚKA TATRANSKÉ
KULTÚRNE LETO 2019?
11. ročník
Schengenského poludníka
prinesie do
Tatier neopakovateľnú
harmóniu
hlasov.

„Ukážeme celých 30 rokov
Výborným tipom, ako stráviť tatranský večer po návrate Divadla Paľa Bielika“
Ján Bendík

z túry je Tatranské kultúrne leto 2019. Na najväčšie
lahôdky z programu upozorňuje jeho dramaturg Ján Bendík.
Ako ste poskladali programy tohto
ročníka?
Oproti minulému letu sme s približne tým
istým rozpočtom znížili počet programov zo 65
na 37. Inak povedané, z konceptu „Kvalitné, ale
nie až tak známe kapely“ teraz prechádzame na
ponuku „Menej kapiel, ale nech sú to hviezdy
z prvej ligy“.
Prečo táto zmena?
Ide o akýsi experiment, chceme zistiť, o ktorý
koncept budú mať diváci väčší záujem. Na základe nameranej návštevnosti potom budeme
tvoriť program ďalšieho ročníka.
Ktoré top kapely v Tatrách uvidíme?
Hex, Petra Cmoríka, Katku Knechtovú a Adama
Ďuricu so svojimi „bands“, ale i Celeste Buckingham so svojou sprievodnou kapelou King
Shaolin.
Kedy začínajú programy?
Spravidla o 18. hodine. Vtedy je už väčšina ľudí
po návrate z túry a príjemne unavení hľadajú
možnosti, ako zaujímavo stráviť zvyšok večera.
Na aké programy chcete ešte upozorniť?
Veľmi som hrdý na štyri festivaly, ktoré sú
súčasťou TKL. Ako prvý sa na pódiách a v kostoloch objaví už 11. ročník festivalu Schengenský
poludník. Ide o štyri satelitné koncerty pre
„Malý princ, ten z tvojho sna, ….“ A ďalej už poznáte, ...

Tatry z hlavného stanu festivalu
v Košiciach.
Ako ste ich vyberali?
Zaujal nás koncert výlučne
bicích nástrojov v podaní Mladých bubeníkov
z Legnice. Predstavia i rôzne netradičné bubny,
vrátane tympán. A potom sme volili koncerty
veľkých telies, kde počet členov je viac ako
40. Práve ten veľký počet spievajúcich hlasov
a harmónia zvukov akustických nástrojov vyvolá
zážitok, ktorý by nemal v Tatrách chýbať.
Ktorý festival nasleduje potom?
Chuťovkou pre rockerov, bluesmanov a jazzmanov bude 4. ročník Altanfestu. Aj teraz ho
otvorí domáca tatranská legenda Fanatic. Po nej
zahrá AMC Trio, Aya, Dura&Blue Jazz Club.
Tretí festival?
Ide o 16. ročník divadelného festivalu Stretnutia. Čakajú nás dva dni divadelných predstavení,
vrátane jedného pre deti a potom jedno nezvyčajné prekvapenie.
Aké?
Tatranské, už teraz legendárne divadlo Paľa
Bielika, oslavuje 30 rokov tvorby. Pripravili
nezvyklé predstavenie, kde uvedú scénky z tých
najúspešnejších hier z celej svojej histórie.
K tomu pridajú audiovizuálne pásmo, ktoré nás
Celeste Buckingham a King Shaolin

Divadlo Paľa Bielika sa dožíva
tridsiatky. V roku 2004
triumfovalo hrou „Nekrytý šek“

tiež prevedie históriou jeho
tvorby. Ak ste fanúšikmi
tohto súboru z Tatranskej
Lomnice, neviem si predstaviť, že budete chýbať. (smiech)
Posledný v poradí toto leto vo Vysokých
Tatrách bude festival Tatra Flowers?
Áno, pričom jeden program sme dramaturgicky pripravili spoločne. Známu letnú charitatívnu
dražbu sme spojili s vystúpením worldmusicového Karpatonu, skupiny Vidiek s dielňami
skvelého Miša Smetanku.
Prečo skvelého? Čím sa Smetanka zaoberá?
Zbiera a vyrába repliky nezvyčajných hudobných nástrojov stredoveku a aj na nich hrá.
Treba to zažiť.
Festivalová časť TKL vyzerá byť ponukou
vskutku bohatá a rozmanitá.
Ak je to váš dojem, tak ďakujem. To bol náš
cieľ. Všetci návštevníci a obyvatelia Vysokých
Tatier sú pozvaní!
Do Tatier zavíta aj Katka Knechtová

Tatranské kultúrne leto
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TATRANSKÉ KULTÚRNE LETO
JÚL 2019

2.7.2019 (utorok)

18:00 Nový Smokovec – Kostol sv. Petra a Pavla
AKADEMICKÝ ZBOR – koncert miešaného
speváckeho zboru z Wroclavi (PL)

2.7.2019 (utorok)

19.7.2019 (piatok)

18:00 Tatranská Lomnica - hotel Lomnica
30 ROKOV S DIVADLOM – program
k 30. výročiu založenia Divadelného súboru
Paľa Bielika Tatranská Lomnica

19:00 Tatranská Lomnica – hotel Titris
POLYFONIA – koncert 40-členného symfonického
orchestra z Ľvova (UA)

19.7.2019 (piatok)

5.7.2019 (piatok)

20.7.2019 (sobota)

5.7.2019 (piatok)

21.7.2019 (nedeľa)

15:00 Tatranská Lomnica – mestský park
SÚBOR BICÍCH NÁSTROJOV – koncert mladých
bubeníkov z Legnice (PL)
21:15 Tatranská Lomnica - mestský park
Film MADAM SLÚŽKA, FR, 2017, 90 min.

6.7.2019 (sobota)

16:00 - 22:00 Tatranská Lomnica - mestský park
ALTANFEST - multižánrový
hudobný festival.
Účinkujú: FANATIK, AMC TRIO,
DURA & BLUES CLUB, AYA
ALTANFEST

12.7.2019 (piatok)

18:00 Nový Smokovec - areál Kúpeľov, a.s.
TEREZA A JEJ DETI - koncert 20-členného
sláčikového orchestra

12.7.2019 (piatok)

21:15 Tatranská Lomnica - mestský park
Film PSÍ OSTROV, USA, DE, 2018, 101 min.

13.7.2019 (sobota)

14:00 Tatranská Lomnica - mestský park
SESTRY HAVELKOVE – koncert retro kapely
z Prahy (CZ)

13.7.2019 (sobota)

15:00 Tatranská Lomnica - mestský park
TATRANSKÝ OLDTIMER –
IV. ročník zrazu veteránov, concours
d´elegance o pohár primátora
Vysokých Tatier

21:00 Tatranská Lomnica - mestský park
Film PO ČOM MUŽI TÚŽIA, CZ, 2018, 95 min.
21:15 Tatranská Lomnica - mestský park
JANA Z ARCU, BOH A KAT - nočné divadelné
predstavenie v podaní Divadla COMMEDIA
16:00 Tatranská Lomnica - mestský park
ASTERIX A OBELISK A VOĽBA STAROSTU
- Košické divadlo hudby pre deti

21.7.2019 (nedeľa)

19:00 Nový Smokovec – Kúpele a.s., kongresová sála
RYSAVÁ JALOVICA - divadelná komédia
v podaní Divadla Na doske z Prešova

26.7.2019 (piatok)

19:00 Tatranská Lomnica - futbalový areál
HEX – koncert známej bratislavskej kapely

26.7.2019 (piatok)

21:00 Tatranská Lomnica - mestský park
Film ZRODILA SA HVIEZDA, USA, 2018,
136 min.

28.7.2019 (nedeľa)

19:30 Tatranská Lomnica – terasa hotela Lomnica
SYMPHONY NIGHT - Účinkujú:
Ondřej Brzobohatý & Gustav Brom Big Band
(diriguje Vlado Valovič), Andrea Zimányiová a ďalší

Tatranské kultúrne leto

9

TATRANSKÉ KULTÚRNE LETO
AUGUST 2019

2.8.2019 (piatok)

23.8.2019 (piatok)

20:45 Tatranská Lomnica - mestský park
Film JURSKÝ SVET: ZÁNIK RÍŠE,
USA, ES, 2018, 130 min.

20:15 Tatranská Lomnica - mestský park
Film JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE,
VB, FR, USA, 2018, 88 min.

3.8.2019 (sobota)

24.8.2019 (sobota)

4.8.2019 (nedeľa)

30.8.2019 (piatok)

18:00 Nový Smokovec - areál Kúpeľov, a.s.
PETER CMORÍK BAND - live koncert
14:30 Tatranská Lomnica - mestský park
19:00 Nový Smokovec - areál Kúpeľov, a.s.
MUSIKSCHULE FRÖLICH - Promenádne koncerty
40-členného akordeónového orchestra z Lipska (DE)

7.8.2019 (streda)

18:00 Tatranská Kotlina - areál Sanatória
MUSIKSCHULE FRÖLICH – Promenádny koncert
40-členného akordeónového orchestra z Lipska (DE)

9.8.2019 (piatok)

20:45 Tatranská Lomnica - mestský park
Film BOHEMIAN RHAPSODY,
VB, USA, 2018, 134 min.

10.8.2019 (sobota)

18:00 Tatranská Lomnica - mestský park
KATKA KNECHTOVÁ BAND - live koncert

16.8.2019 (piatok)

20:30 Tatranská Lomnica - mestský park
Film MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN,
USA, 2018, 114 min.

17.8.2019 (sobota)

17:00 Nový Smokovec – areál Kúpeľov, a.s.
ADAM ĎURICA - live koncert

18:00 Nový Smokovec - areál Kúpeľov a.s.
CELESTE BUCKINGHAM & KING SHAOLIN
- live koncert
20:00 Tatranská Lomnica - mestský park
Film COCO, USA, 2017, 105 min.

31.8.2019 (sobota)

12:00-19:00 Tatranská Lomnica - mestský park
ZÁVER TATRANSKÉHO KULTÚRNEHO
LETA
12:00 - KARPATON - akustický koncert
so širokou škálou etnických hudobných
nástrojov
13:00 - Workshop s Michalom Smetankom
14:00 - VIDIEK - live koncert
15:00 - TATRANSKÁ LETNÁ DRAŽBA - 15. ročník
jedinečnej charitatívnej akcie.
Moderuje SLAVO JURKO
17:30 - FILMOVÝ VEČER
S RASŤOM HATIAROM premietanie ﬁlmov Teória šťastia,
Slepá dôvera a Vrcholová príťažlivosť

Vstup na všetky programy voľný
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

Organizátor: Región Vysoké Tatry www.regiontatry.sk
Produkcia: Mesto Vysoké Tatry - oddelenie kultúry a športu +421 52 478 04 55-6, kulturasport@vysoketatry.sk,
www.vysoketatry.sk, Facebook: Vysoké Tatry kultúra a šport
Tatranské kultúrne leto je realizované s ﬁnančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
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Informačné centrum v samom
centre Smokovcov

“Poradíme Vám
a pomôžeme”
Zorica
Stojanovičová

Turistické informačné
kancelárie stoja v prvej
línii letnej sezóny.

Voláme ich TIK-y, MIK-y, infobody, informačné kancelárie, ... Tvoria pomyselnú
prvú líniu pomoci návštevníkom Tatier. Poradia kam ísť, ako sa tam dostať, koľko
stojí lístok, na čo si treba dávať pozor, aké poistenie si v danej situácii vybrať ….

Turistické informačné kancelárie v Tatrách
a v Poprade každý rok pomôžu desiatkam
tisícov turistov. Napriek tomu nebývajú na
titulných stránkach magazínov.

TATRANSKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA STARÝ
SMOKOVEC.

Aj preto sme sa k nim vybrali. Pozrieť sa, ako
to vyzerá aj v ich zákulisí.… a tak trocha im tiež
za ich robotu za tie roky poďakovať.

Nájdeme ju v centre Smokovcov vedľa dispečingu horskej služby. Víta nás rozľahlá miestnosť
a usmievavá Zorica Stojanovičová.
Podľa Zorice najčastejšou činnosťou tímu
turistickej informačnej kancelárie je jednoducho
odpovedať na otázky turistov. Najviac sa pýtajú
na základné turistické trasy, čo robiť, ak prší,
kam ísť s deťmi a podobne.

Pýtali sme sa ako, taká kancelária funguje?
Z akej krajiny pochádzajú najnáročnejší klienti?
Čo najviac zaujíma Slovákov a čo Čechov? Aké
otázky zvyknú najviac prekvapiť a šokovať?

Populárne medzi klientmi TIK-ov sú brožúry a mapy. Väčšina je zadarmo.

Pohľadnice nevymreli
V informačnej kancelárii sa takisto predávajú
rôzne zaujímavé veci.
Najväčší dopyt býva po mapách. Populárne sú
magnetky, nášivky, knihy, odznaky a čo je dobrá
správa, ani pohľadnice príchodom emailov
nevymreli.
Rozdiel záujmu o služby možno pozorovať aj
podľa národností. “Česi sú vyslovení zberatelia.
Milujú turistické nálepky, ktoré volajú turistické
vizitky,” prezrádza Zorica. Poliaci zase najviac
kupujú poistenie na hory. “V tom sú azda najvzornejší zo všetkých,” smeje sa Zorica. A našinci
Slováci? Zo všetkého trošku.

TIK v Tatranskej Lomnici nájdete pri hlavnej ceste neďaleko Ski múzea
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Skúška ohňom z rádia
Ľudia majú rôzne povahy a nálady. Pracovník
TIK-u preto musí zvládať rôzne nepredvídateľné
situácie. Aby toho nebolo málo, Zorici sa nedávno pošťastil jeden telefonát z rádia, takzvaný
prank call. To je presne ten hovor, keď si z vás
robí moderátor dobrý deň.
“Pri desiatej otázke volajúceho, či môže kŕmiť
veveričky orieškovou čokoládou, alebo pri
počúvaní historky, ako po jeho kŕmení kačiek
minule náhle stúpla hladina rieky Poprad, som
už začala niečo šípiť,” spomína Zorica.
Napriek podozreniu si ale Zorica zachovala
profesionálnu trpezlivosť. Počkala, kým sa moderátor k rádiovému fóru sám priznal.
Bonus pre Švédov a Nórov v Smokovci
Ak sa pýtate, či meno Zorica neznie trocha
južansky, tak áno. Zoricin otec je Srb a srbčinu
vďaka nemu preto ovláda perfektne. “Aj dnes
som s jednou chorvátskou turistkou hovorila
v jej jazyku a veľmi ju to potešilo,” opisuje
reakcie ľudí. Takto využíva znalosť aj ďalších “nesvetových“ jazykov, napríklad švédčiny. “Ak sem
prídu Švédi alebo Nóri, komunikujú po anglicky.
Keď ale zistím ich národnosť, odpovedám už po
švédsky. Najskôr ostanú prekvapení, ale najmä
veľmi milo potešení,” dodáva.

TATRANSKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA TATRANSKÁ LOMNICA

TIK v Tatranskej Lomnici môžeme nazvať
sestrou a dvojičkou turistickej informačnej kancelárie v Smokovci. Nájdete ju pri hlavnej ceste
vedľa Ski múzea.
Zaujímalo nás, či sa občas turisti opýtajú na
niečo nezvyčajné? Dana Štulrajterová nemusela
dlho rozmýšľať.
Kedy príde medveď?
“Ľudia sa napríklad pýtajú, kedy a kde môžu
vidieť medveďa alebo snrnčeka s jedným parohom, ktorý sa stal medzičasom v Tatrách známy,”
hovorí. Odpoveďou na sklamanie mnohých ale
je, že tu sa odpovedať nedá. Získať presný harmonogram trávenia času zvierat nie je možné.
Z prekvapivých otázok častejšie zaznieva aj tá, či
sa dá ísť na Lomnický štít autom.
Majstri v hľadaní informácií
Pracovník TIK-u nie vždy pozná na otázku
odpoveď. Je to logické, niektoré veci sa menia
dynamicky, často sa objavujú novinky. „Vtedy
ostáva len jediné. Vedieť informáciu rýchlo
nájsť a zistiť,” vysvetľuje Dana. Na internete,
alebo rýchlym telefonátom. Práve túto zručnosť

Na Turistické informačné
centrum na Štrbskom Plese
naďabíte pár metrov po opustení železničnej stanice. Blízko
k nemu je aj z centrálneho
parkoviska.

Dana Štulrajterová

majú zamestnanci TIK-ov vytrénovanú. Ak by sa
v tejto disciplíne konali nejaké súťaže, boli by
favoritmi na medaily.
Zaujal nás aj Danin komentár o rozdielnej
náročnosti turistov. Podľa nej najnáročnejší sú
Izraelčania. “Opýtajú sa vás na všetko. Geograficky, od Košíc po Liptovský Mikuláš, ale najmä
tematicky. Rozhovory s nimi presahujú bežne
20 minút, vyžadujú veľmi podrobné odpovede.”
Na druhej strane extrému stoja Poliaci. Pýtajú
sa stručne, zaujímajú ich vyslovene faktografické dáta.
Tajný tip
Má aj pracovník TIK-u svoje tajné tipy a obľúbené miesta v Tatrách? Dana odpovedá, že
naozaj drvivá väčšina ľudí má namierené na
Skalnaté, Štrbské Pleso a do Smokovcov. “Ak
ale príde takáto požiadavka na niečo menej
známe, osobne odporúčam Monkovu dolinu.
Je to troška dlhšia a náročnejšia túra, ale kto má
rád trocha ticha a samoty, trasa sa mu zapáči,”
hovorí.

TURISTICKÉ INFORMAČNÉ
CENTRUM ŠTRBSKÉ PLESO
Turistické informačné centrum na Štrbskom
Plese nájdeme oproti železničnej stanici pri
hoteli Toliar. Poskytuje obdobné služby ako jeho
tatranskí kolegovia. Jednou z výnimočností,
ktorou sa môže pochváliť, je vlastná poštová
schránka.
Vlastná poštová schránka
“Predávame pohľadnice a známky, ale keď
povieme, že si ich u nás môžu aj hodiť do
schránky, na očiach ľudí vidieť
veľkú radosť,” hovorí vedúca
centra Ivana Jašková. Možno
turistov teší práve tá okamžitá istota, že pohľadnice sú už
v bezpečí na ceste na miesto
určenia a nestratia sa.
Ivana Jašková

Turistické Informačné kancelárie pod Tatrami
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Lucia Pitoňáková a Martina Bujňáková

Na Plese sa veľmi často pýtajú na to, ktoré
trasy sú v zime uzavreté a ktoré nie. “Téma je
prítomná v médiách. Ľudia chcú mať však istotu,
kde môžu a nemôžu ísť,” hovorí Ivana. Naopak,
zahraniční turisti majú prehľad oveľa menší.
Z toho pochádza aj jedna úsmevná príhoda.
Jeden kórejský turista sa v zime pýtal, ako sa
dostať na Rysy. “Jediné, čo som mu mohla povedať, bolo, že v zime sa nedá ísť, je to zakázané.
Odporučila som mu preto aspoň prechádzku
na Popradské pleso,” spomína Ivana. O to bolo
väčšie jej prekvapenie, keď ho o hodinu znova
videla v centre. “Povedal, že ani na Popradské
pleso pre ten sneh nevie vyjsť a to, ako som
vravela, mal pôvodne namierené oveľa vyššie,”
hovorí Ivana.
Počasie, počasie, počasie ...
Zaujímavá je práca s informáciami o počasí.
“Môžem len potvrdiť, na 100 percent predpovede naozaj nevychádzajú, “ smeje sa Ivana. Čo ale
s tým? Jednotlivé nepresnosti sa snaží korigovať
vlastným pozorovaním. „Pozerám si a porovnávam viaceré stránky a následne si všímam
realitu. To mi pomáha vyhodnocovať, ktorá
predpoveď je nakoľko spoľahlivá.“
„Môžem byť v horách“
A čo je pre Ivanu v práci v infocentre najkrajšie? “Milujem hory a hoci nie som fyzicky
prítomná tam hore na chodníkoch, tá blízkosť
tém, že sa nimi zaoberám počas celého dňa, ma
veľmi uspokojuje,” dodala.

Má aj Ivana tajný tip na menej známe miesto?
„Rakytovské plieska. Na našom webe máme
o nich podrobnejší článok, môžete sa pozrieť
a uvidíte, či je to túra pre vás.“

Lucia dáva do pozornosti úplnú
novinku. Možnosť výstupu na
vežu kostola svätého Egídia

MESTSKÁ INFORMAČNÁ
KANCELÁRIA POPRAD
Má dve pobočky. Hlavnú nájdete na námestí
svätého Egídia pri vchode do kina Tatran. Druhú
na železničnej stanici, kde ju využívajú najmä
ľudia cestujúci vlakom.
Výnimočnosťou popradského MIK-u sú vlastní
sprievodcovia. “Ukážu vám hlavné trasy a atrakcie Popradu, napríklad kostol svätého Egídia ale

Prospekty a suveníry. Bez nich by informačná kancelária nemohla fungovať.

i mestskú časť Kvetnica so svojimi početnými
atrakciami,” hovorí riaditeľka MIK Poprad Lucia
Pitoňáková.
Veľkou novinkou tohto leta v Poprade je
možnosť ísť až hore na vežu kostola svätého
Egídia. Dostanete sa do výšky 27 metrov. Treba
prekonať 90 schodov. Sú strmšie, niekomu
môžu pripomínať i rebrík.“Pre niekoho môže ísť preto o náročnejší
výstup, vyžaduje určitú základnú zdatnosť
a odolnosť voči výškam, napríklad na ochoze
pod nohami vidíte až na námestie, ale výhľad
z veže je nádherný,“ hovorí Lucia.
Prehliadka kostola a veže sa koná každý deň
o 15. hodine. Či príde desať ľudí alebo iba jeden,
je to jedno. V iných hodinách je potrebá účasť
najmenej piatich osôb.
Zapisuje si aj Poprad vtipné hlášky a otázky
klientov? Áno, takýto zošit majú. Lucia nevie
zabudnúť, ako sa jej zahraničné turistky pýtali,
prečo u nás ženy musia nosiť na ruke krikľavé
pásky. Nešlo však o nič iné, ako policajnú preventívnu akciu pre zvýšenie bezpečnosti.
Aký osobný tip pri návšteve Popradu má pre
nás Lucia Pitoňáková? Podtatranské múzeum
a Tatranská galéria, kde až do jesene nájdete
vzácnu výstavu Terakotovej armády.
A potom ešte … Popradské kultúrne leto túto
sezónu ponúka každý deň aspoň jedno podujatie. Pondelky patria jazzu, utorky rivalovým
koncertom, streda je cool, štvrtky sú divadelné,
piatky koncertné, soboty rozprávkové pre deti
a nedele promenádne.

INFORMAČNÉ
KANCELÁRIE MÔŽETE
NÁJSŤ AJ NA WEBE
Tatranská Lomnica a Starý Smokovec:
www.tatry.sk
Štrbské Pleso:
www.strbskepleso.sk
Poprad:
www.visitpoprad.sk

Folklór v Tatrách

Krojom, nárečím Štrba a jej folklór patrí už Liptovu,
hoci je vo „východniarskom“ okrese Poprad.

Jana Doležalová, Ľubomíra Otčenášová, Ivona Hurajtová. Kolegyne, ktoré
pomáhajú deťom prežiť krajšie detstvo s tancom a spevom.
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DFS Štrbianček oslávil svoje 35. narodeniny narodeninovým vystúpením na domácom pódiu..

„POČUJE MA FRAJER, HEJ, AŽ HEN
DO FURKOTU...“ Predstavujeme DFS Štrbianček
Vysoké Tatry môžeme zažívať aj v krásnych ľudových piesňach.
Pri návšteve Vysokých Tatier odporúčame
ochutnať tiež z krásnych ľudových piesní
a tancov. Mnohé tatranské štíty a doliny sú
vo folklóre pevne prítomné.
Čo je výborné, príležitostí máme celkom
dosť. Aj vďaka Detskému folklórnemu
súboru Štrbianček zo Štrby, ktorý počas roka
často vystupuje najmä na Štrbskom Plese.
Nedávno oslávil 35. narodeniny.
Otvárajú letnú sezónu
„Otvárame letnú turistickú sezónu symbolickým odomknutím hladiny Štrbského plesa, vítame domáce i zahraničné návštevy, osobnosti
a delegácie. Často vystupujeme i pre hotelových
hostí, na amfiteátroch, na Veľkú noc i Vianoce,
na Silvestra,“ uvádza príklady, kedy môžeme
zažiť vystúpenia, vedúca staršej skupiny Štrbiančeka Ivona Hurajtová.
K tomu treba pridať ďalšie podujatia počas
roka. Napríklad fašiangový sprievod, lyžiarske
preteky, Štrbské folklórne slávnosti a podobne.
„Všetky podujatia konané na Štrbskom Plese,
na ktorých vystupujeme, obdivujú najmä návštevníci Tatier,“ spresňuje pracovníčka oddelenia
kultúry Obecného úradu v Štrbe Ľubomíra
Otčenášová.
Autentické vystúpenia
To, že Štrbianček pôsobí vo Vysokých Tatrách,
má dve veľké výhody. Návštevníci hôr si
obohatia pobyt krásnym folklórom. Deti vďaka
turistom môžu zase častejšie vystupovať pred
naozajstným cudzím publikom, čo ich umelecky
posúva rýchlejšie dopredu.
Tatry v piesňach
Téma Tatier sa objavuje vo viacerých štrbských
piesňach. Napríklad: , „Kedz si ja zaspievam na
visoku nôtu, počuje ma frajer, hej, až hen do
Furkotu...“. Alebo: ,,Na Visokom dziele studnič-

Aj fašiangy sú
veselšie, ak sa
pri nich hrá.

Deti otvárajú
letnú sezónu.

ka viviera...“. Nemôže chýbať ani Kriváň: ,,A ti
ocec Krivan, čo si prežiu časi, či si ti už vidzeu
Štrbianku bez krasi...“. Máme jeden tip. Čo tak po
vystúpení Štrbiančeka si na druhý deň zanôtiť
jednu z týchto piesní na tatranskej túre?
Liptovský nádych
Hoci sa Štrba nachádza v okrese Poprad, folklórom patrí už k Hornému Liptovu. Štrbský folklór je typický viachlasným mužským a ženským
spevom, keď mu dominujú najmä trávnice,
pracovné, regrútske a svadobné piesne.
Štrbiania najradšej tancujú Verbunk, Do
kolesa, Do čuchu, Cindrušku, Na medveďa, Ramtariju, či Čardáš. Krásne sú aj kroje, ktoré možno
vidieť na snímkach.
Štrbianček vychováva aj výborných hudobníkov

Z tohto vychádza aj repertoár Štrbiančeka.
„Venujeme sa najmä detskej ľudovej slovesnosti,
riekankám, vyčítankám, posmievankám. Máme
radi hry pri pasení husí, oviec, pri bielení plátna,
na senách, pri žatve, k čomu sa viažu aj trávnice
a pracovné piesne,“ spresňuje Jana Doležalová,
ktorá v súbore vedie vekom najmladšiu skupinu.
Dobrá správa je, že väčšina detí po dosiahnutí
dospelosti s folklórom nekončí. Po čase mnohí
prejdú do folklórneho súboru Štrbän. „Takmer
všetci z FSk Štrbän začínali v detskom súbore
a dnes tam majú už i svoje deti a vnúčatá,“
hovorí s radosťou Ľubomíra Otčenášová, ktorá
je aj vedúcou dospelej skupiny.
Vychováva aj hudobníkov
Štrbianček nevystupuje iba doma. Napríklad
posledný júnový týždeň strávili v Bulharsku.
Z viacerých ocenení si najviac cenia Laureáta
v kategórii detských ľudových hudieb. „Popri
tanečnej a speváckej zložke súboru priebežne
vyrastá vždy aj detská ľudová hudba a sólisti
inštrumentalisti, a to fujaristi, píšťalkári, heligonkári,“ dodáva vedúci Ľudovej hudby Ján Hurajt.
Štrbianček je pevne rozhodnutý v dosiahnutej
úrovni pokračovať. Chceme čo najdlhšie udržiavať folklórne tradície obce a regiónu v srdciach
najmenších, a to v čistej forme,“ dodávajú obe
vedúce Štrbiančeka.
Ak teda budete vo Vysokých Tatrách a dozviete sa o vystúpení Štrbiančeka, určite sa oplatí
využiť príležitosť a prísť sa pozrieť.
Štrbiansky folklór je bohatý na detské riekanky, vyčítanky a posmievanky.

Tatry pre zaľúbených

14

OBJAVTE TATRANSKÚ
MAGISTRÁLU LÁSKY

Že ju nepoznáte? Nevadí, tu je prehľadný plán cesty.
Postačí vám pár voľných chvíľ vo dvojici a otvorené srdce.
Ak chcete niekomu vyznať lásku, Vysoké
Tatry sú na to ideálne. Päť miest Magistrály lásky zintenzívni emócie na maximum
a udrží spomienky na výnimočné chvíle do
konca života.
Východzí bod tejto nezvyčajnej túry je na
Štrbskom Plese.

1

1. JAZIERKA LÁSKY
Áno, ide o oficiálne používaný názov skupiny
jazierok na Štrbskom Plese. Pokojná voda,
krásne zasadenie do prírody, útulné lavičky ich
robia tým pravým miestom, ktoré dvaja ľudia
potrebujú pre seba.
Hovorí o tom aj Soňa so svojím partnerom
Diegom. „Keď sme videli smerovník Jazierka
lásky, nedalo sa neprísť. Teraz chápem, prečo
jazerá pomenovali práve takto,“ vyznáva sa.

2

2. ČLNKOVANIE
NA ŠTRBSKOM PLESE
Ak u vás Jazierka lásky rozpálili emócie
zblíženia a zaľúbenia, prečo do nich nedúchať
ešte viac?
Z Jazierok lásky je len na skok k jazeru Štrbské pleso. Ako vie zosilniť romantické chvíle
práve ono?

Sympatický zaľúbený pár Soňa a Diego
si nenechali ujsť možnosť stráviť pekné
momenty pri jazierkach s tak príznačným názvom

Takto vyzerá romantika.
Foto: Marek Hajkovský

Vyberte sa naň na člnkoch. Vo dvojici, samozrejme. Jemné závany vánku, zvuky žblnkotov
vody po záťahu vesiel, pohľady na breh zo
stredu jazera vytvárajú neopakovateľné intímne
chvíle, ktoré budete mať len pre seba.
Člnkovať sa môžete pri rannom zore, pri
západe slnka, ale aj na obed. Štrbské pleso vás
prekvapí vždy. V tom je jeho čaro a tajomstvo.

Jazierka lásky sú krásne z každého uhla.
Akoby „vyrobené“ na romantické chvíle.
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3

3. KAMENNÉ SRDCE
Na ceste zo Štrbského Plesa do Smokovcov
môžete odstaviť auto na odpočívadle pred
Vyšnými Hágami, pred prvým železničným
priecestím. Prejdete pár metrov a na ľavej
strane cesty pri trati električky uvidíte.... krásne
kamenné srdce.
Až sa človeku dych zastaví, ako môže sama
príroda vytesať žule takýto tvar. Ide o ďalší
moment, kedy vás tatranská príroda svojím
výjavom nasmeruje na jednu z najdôležitejších
vecí v živote. Lásku.
Srdce vidno z okraja hlavnej cesty. Preto nie
je potrebné k nemu ísť. Kvôli neprístupnému
ťažkému terénu a koľajniciam vás aj prosíme,
pozorujte ho prosím len od cesty. Zážitok nebude o nič menší.

Sochárka. Príroda nás niekedy
prekvapí, čo všetko dokáže.

4

4. STARÁ LESNÁ A ČAROVNÉ MIESTO
HOTELA HORIZONT

Niekedy miesto, kde jej to poviete, že ju ľúbite, ovplyvní veľa.

Prichádza večer a v romantických
zážitkoch, ktoré počas dňa vo vás deň
vyvolal, treba pokračovať.
VIP Sky Longue
Hotel Horizont v Starej Lesnej mal
skvelý nápad. Jacuzzi a presklenú fínsku saunu umiestnil na strechu hotela
s výhľadom na Tatry, ktoré vyrážajú
dych. Ak tam zavítate pri západe slnka, objednáte dobré víno .... znova, opisovať to
slovami je ťažké. Treba vyskúšať. Zóna je privátna, preto vás nikto nebude rušiť.
Je tu jedno riziko
Ak budete zažívať takéto tatranské romantické chvíle často, hrozí vám jedna vec.
V prípade mužov, požiadate ju o ruku. Ak ste žena, poviete áno.

Ak pri zrode a upevňovaní vašej
lásky stáli Tatry, je dosť možné, že ju
budete chcieť tam aj spečatiť svadbou. A tu prichádza dobrá správa.
Vysoké Tatry – hory zážitkov pre Vás
pripravili nové svadobné programy na
Lomnickom štíte.

5

5. SVADOBNÁ NOC
NA LOMNICKOM ŠTÍTE
Povedzte si svoje áno vysoko nad oblakmi
a zažite výnimočné chvíle v spoločnosti vašej
milovanej osoby s hviezdami na dotyk. Svadobný obrad na Lomnickom štíte dodá vášmu výnimočnému dňu navždy neopakovateľné čaro.
„Pre zamilovaných sme pripravili špeciálne
svadobné programy tak, aby ich veľký deň na
Lomnickom štíte bol nezabudnuteľným zážitkom,“ hovorí Adrián Raček zo spoločnosti TMR.
Na štíte na vás bude čakať nádherne vyzdobené miesto obradu spolu so svadobným
oblúkom, prípitkom a občerstvením. Ak máte
radi výnimočnosť, môžete si rezervovať celý
štít počas obradu vrátane cesty lanovkou iba
pre seba a svojich blízkych.
Pre milovníkov hôr a zamilovaných existuje
aj tá najromantickejšia možnosť. Okrem
obradu môžete na Lomnickom štíte stráviť
aj svadobnú noc! Iba nespútaná krása hôr,
hviezdy na dotyk a vy spolu so svojou milovanou osobou.

Svadobný obrad a svadobná noc na Lomnickom štíte.

Foto: Marek Hajkovský

Čo robiť v Poprade?
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1

Päť popradských tipov od MIK Poprad

4

Poprad možno navštíviť nespočetne veľakrát, stále v ňom
objavíte niečo nové a nikdy sa nebudete nudiť!
Ak sa práve neviete rýchlo rozhodnúť,
čo v Poprade zažiť, nechajte sa inšpirovať
piatimi tipmi riaditeľky Mestskej informačnej
kancelárie (MIK) Poprad Lucie Pitoňákovej.
Poradila už stovkám návštevníkov a svoje
mesto pozná ako málokto.

LUCIA odporúča:

1

1. KOSTOL SVÄTÉHO JURAJA

Ide o vyslovený skvost. Kostol je známy mimoriadne pestrou vnútornou výzdobou, vzácnymi
oltármi a organom. Sprievodcovia v kostole
vám radi povedia ďalšie podrobnosti. Nemenej
impozantná je prechádzka okolitým Sobotským
námestím.

2

2. CYKLOTRASY MESTA POPRAD
Poprad má oproti mnohým slovenským mestám pomerne hustú sieť cyklochodníkov, ktoré
vás zoberú na rôzne krásne miesta von z mesta.

2

Najnovšie cyklotrasa prechádza už aj centrom Popradu popri rieke Poprad, kde
spája jeho západnú a východnú časť.
Okrem cyklistov ich milujú nadšenci kolieskových korčúľ.

3

3. KVETNICA

Pre tých, ktorí hľadajú ultra lokálne miesto
mimo hlavného ruchu, je tu Velické námestie.
Môžete sa usadiť na teraske nad Velickým
potokom, prejsť sa priľahlým parčíkom, fotiť
si vežu Velického kostola. V okolí námestia sa
nachádza aj niekoľko v Poprade najobľúbenejších reštaurácií.

3

5

5. AQUACITY

5
Výnimocné Tatry

4

Mestská časť Kvetnica je prírodný zelený poklad Popradu. Poteší
milovníkov prírody a skutočných
turistov svojimi lesmi a turistickými
trasami, cyklistov cyklotrasami, zasadenými do
krásnej prírody, duchovne zameraných milovníkov ticha kostolíkom svätej Heleny a kalváriou.
Prechádzka kalváriou je trocha strmá, ako
odmenu však ponúka krásne výhľady na Vysoké
a Nízke Tatry a Slovenský raj.
Zvedavých ľudí Kvetnica zaujme svojou
banskou históriou a archeologickými nálezmi. Pýchou Kvetnice je zvernica, kde sa dajú
pozorovať muflóny a malé diviačiky. Niekedy len
z diaľky, často sa ale šťastie usmeje a zvieratká
sa priblížia k plotu ohrady.
V Kvetnici nájdete aj štyri oficiálne ohniská,
kde si môžete rozložiť oheň a na „opekačke“ sa
zabaviť s priateľmi.

4. VELICKÉ NÁMESTIE

– Príloha časopisu Modrá Lanovka č.1/2019. Spoločný projekt OO CR Región Vysoké Tatry
a Modrej Lanovky. Samostatne nepredajné. Realizované s finančnou podporou
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Sieť bazénov, termálna voda,
tobogany, .... termálny park Aquacity znamená najlepšiu letnú
zábavu, akú pod Tatrami zažijete.
Lucia popri nej odporúča využiť
aj doplnkové služby aquaparku,
ako napríklad kryocentrum,
alebo nedávno otvorenú kliniku
estetickej dermatológie.

Zaujali vás články Modrej Lanovky?
Viac materiálov nájdete na:

www.modralanovka.sk

