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Mesačného tieňa
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V TATRÁCH 
OBJAVIL 
JEDNU 
z NAJVÄČŠÍCH 
JASKÝŇ SVETA 

Igor PAP 
opisuje neuveriteľný 

príbeh odkrývania 
Mesačného tieňa

Ak nie, rozprávanie Igora Papa vás asi 
zaujme. Ak aj o Mesačnom tieni už niečo 
viete, veríme, že si ho i tak užijete. Ide 
vskutku o výnimočný príbeh. 

Ako sa človek dostane k objavu jed-
ného z najväčších jaskynných systémov 
v Strednej Európe? Ktorý navyše skrýva 
desiatky pokladov. Popradčan Igor Pap 
sa dlhé roky venoval lezeniu a lietaniu. 
Na jaskyne ani nepomyslel. 

UKÁZAL MU NEJAKÉ „DIERY“
Až mu raz kamarát Jano Šmol navrhol v Demä-

novskej doline „ukázať nejaké tie diery“. Keď 
z nich Igor vyšiel, hneď sa chcel vrátiť. „Zachutilo 
mi to. Tá zvedavosť, čo je za tým kútom, čo je 
v tej odbočke, čo na tom poschodí,“ spomína. 

TEN NEOPAKOVATEĽNÝ 
POCIT OBJAVOVANIA 

Igor rýchlo zistil, že jaskyne nie sú 
prebádané a pod zemou môže 
zažívať ten neopakovateľný pocit 
z objavovania priestorov, kde 
ešte nik nevstúpil. Ten, ktorý už 
poznal z lezeckých prvovýstu-
pov. „A tak som začal do jaskýň 
cielene chodiť,“ hovorí. 

Prišli aj nepríjemné prekvapenia. 
Kým vrchy sú pre lezcov otvorené, nie-
ktorí jaskyniari neradi vidia cudzích vo svojom 
chotári. V Demänovskej narazil na napäté 
vzťahy. Preto sa za jaskyňami vybral na Murán-
sku Planinu. 

BIELE PSTRUHY, NÁDHERA 
Tam zažil prvý z väčších objavov. Jaskyňu dlhú 

3,6 kilometra nazval Stratený potok. „Bola 
to nádhera. Podzemné rieky, biele 

pstruhy v nich, veľká jaskyňa,“ hovorí. 
Medzitým objavil a pomenoval oko-
lo 20 ďalších jaskýň, v ktorých nikto 
predtým nebol. 

MYSLEL NA TATRY
Cítil ale, že ho ešte čaká niečo veľké. Mysľou 

mu behali Tatry. Mal v nich vytypované dve 
lokality. Aby ste rozumeli, jaskyne sa neobjavujú 
nejakým chodením a čakaním na náhodu. Je 
za tým celá veda. 

Svojou dĺžkou možno patrí do prvej tridsiatky sveta, má výnimočné 
kryštály a našli v nej vzácne pozostatky pravekých medveďov.  
Objavili ju relatívne len nedávno, napriek mnohým prekážkam 
vo Vysokých Tatrách. Poznáte jaskyňu Mesačný tieň? 

Igor Pap

Do Mesačného tieňa sa vstupuje cez vysoké kolmé rokliny, pod ktorými nachádzate krasové komnaty. 
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Dobrodružstvo objavovania

JASKYŇU VIDÍ AJ Z VRCHU
Igor Pap nám ukazuje priľahlý vrch v Demä-

novskej doline. „Pozrite, vidíte sklon kopca, 
viete jeho zloženie. Tam je žula, tu vápencový 
kras. Potom celkom presne viete predpokladať, 
ako sa tam pred tisíckami rokov plazil ľadovec, 
kde sa zarezal pod zem a kde teda asi môžu byť 
jaskyne,“ vysvetľuje zjednodušeným príkladom. 

V Tatrách išiel už na istotu. Otvor do Mesačné-
ho tieňa našiel, ako hovorí, na prvú šupu: „Bola 
to malá dierka na povrchu, z ktorej sa neskôr vy-
kľul doteraz objavený 36 kilometrový komplex 
šácht, roklín a chodieb.“ 

VŠÍMAJÚ  
SI ROZTOPENÝ SNEH

Nájdeniu otvoru do neznámej jaskyne pomá-
ha viacero vecí: „Hľadáme výduchy zo zeme, 
v zime ich vidíme pomocou roztopeného snehu. 
V lete, naopak, ide o miesta s výrazne chladnej-
ším vzduchom a parou. Po ich objave to je už 
len kopanie a drina.“ 

PRED VÝPRAVOU  
POKOJ OD ĽUDÍ 

A potom je tu inštinkt. „Ak žijete neustále 
v prírode, stanete sa jej súčasťou, vnímate 

veci, ktoré iní ľudia nie. Príroda sa vám doslova 
otvorí,“ hovorí o výhode, ktorú mu prináša život 
v karavane. Aby inštinkt zosilnil, maximálne sa 
koncentruje. „Zámerne nie som pred cestami 
do podzemia s ľuďmi, neriešim biznis, aby som 
si tento inštinkt posilnil.“ Pre niekoho veci medzi 
nebom a zemou, pre Igora skúsenosť. 

Branislav Šmída, spoluobjaviteľ jaskyne. Čakali 
na vytúžený prievan, ten sa ale neobjavoval. 
Spomínaná intuícia ich primäla vytrvať, kopať 
a kopať, aby sa objavilo niečo výnimočné. Nový, 
až rozprávkový svet.

NOC ZA MREŽAMI 
Ešte nevedel, že kvôli jaskyni ho budú naháňať 

úrady, dokonca strávi noc v policajnej cele. Na-
rážal na samé obštrukcie. „Aj tak mi poďakovali 
za objav. Zákony a prax, spojené s jaskyniar-
stvom u nás, sú trocha čudné,“ hovorí. Dnes sa 
na týchto konfliktoch so štátom vie aj pousmiať: 
„Ak v jaskyni poškodíte 5 centimetrov kvapľu, 
dostanete pokutu 300 eur. Podľa tohto cenníka 
sme objavením Mesačného tieňa Slovensku 
priniesli milióny.“ 

DESIATKY VÝPRAV 
Igor využil, že sa mu darilo v podnikaní 

s mliekom a syrmi. Mohol tak financovať 
výskum novoobjavenej jaskyne. Len jedna 
výprava stojí v dnešných cenách okolo 3 000 
eur. Na doterajšie zmapovanie Mesačného 
tieňa boli potrebné desiatky výprav. Logisticky 
ide o veľmi náročné akcie. 

V jaskyni je sedem táborov. Počas štyroch dní v podzemí treba prespať a načerpať sily. Karel Jindra, Peter Šuster, Igor Pap, Štefan Šuster. Výskum jaskyne je tímová robota. 

CHVÍĽA, NA KTORÚ  
NEZABUDNE 

Späť k Mesačnému tieňu. Na tú chvíľu 26. 
júna 2004 nikdy nezabudne. Po rozšírení 
objavenej diery do zeme sa objavila hlboká 
šachta s rovným dnom. Stál pri ňom kamarát 

V mesačnom tieni našli pozostatky ôsmich pravekých medveďov s odhadovaným vekom 43-tisíc rokov! 
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20 KÍL NA ŠTYRI DNI
Všetko komplikuje, že Mesačný tieň má zatiaľ 

známy len jeden vchod. „Do zeme môžem 
zobrať iba 20 kíl vrátane jedla tak, aby som 
tam vydržal 4 dni a to rátam aj potrebný čas 
na návrat,“ vysvetľuje. Dva dni spravidla tvorí 
pochod po známej trase na miesta, skadiaľ je 
predpoklad nájdenia nových priestorov. „Pritom 
vy netušíte, či objavíte nových 5 metrov jaskyne, 
alebo 5 kilometrov,“ hovorí. 

TERÉN:  
EXTRÉM NÁROČNOSTI 

Predstavte si úplnú tmu, len vaše svetlá. Tep-
lotu okolo 2 stupňov Celzia, mokré a klzké skaly, 
vlhkosť vzduchu 90%. „Ak sa na dve hodiny 
prestanete hýbať, stuhnete,“ hovorí Pap. Pri jed-
nej výprave mu špičkový lezec Mišo Sabovčík 
povedal, že náročnosť lezenia v Himalájach 
a Mesačnom tieni je úplne porovnateľná. 

RIZIKÁ SÚ ENORMNÉ
Rizík pri výpravách do jaskyne je veľa. Označe-

nú cestu môže zasypať kamenná lavína. HZS má 

právo tam odmietnuť pomoc. Našťastie sa za tie 
roky nič tragické nestalo, hoci situáciám na hra-
ne sa Igor nevyhol: „Prasklo mi lano, praskla mi 
karabína, zachytili ma. Skalná lavína zasypala 
tábor troma metrami skál, letel som do steny, 
dvakrát som sa vyčerpal na pokraj síl, museli 
mi pomôcť.“ Podobná, no hlbšia jaskyňa Veľká 
snežná na poľskej strane Tatier si za posledné 
roky vyžiadala viac ako desať obetí. 

ZVEDAVOSŤ MOTOROM
O to viac sa Igor vracia k pozitívnym emóciám: 

„V Mesačnom tieni celý ten čas zažívam ten 
pocit z objavovania úplne nového. Tá zvedavosť 
má stále tlačí dopredu.“ 

V TRIDSIATKE NAJVÄČŠÍCH 
JASKÝŇ SVETA? 

Igor predpokladá, že k doteraz objaveným 36-
im kilometrom Mesačného tieňa bude možné 
pridať ďalších 120 km chodieb a trás: „Tak by sa 
zaradila k 30-im najväčším jaskyniam sveta.“ Ide 
o typickú vysokohorskú jaskyňu. Jej vyššie časti 
tvoria podzemné rokliny. Pod nimi nájdeme kra-
sové nádhery, ako napríklad polia plné kvapľov, 
či jazierok. 

KTO JE 
Igor PAP?

Popradčan, ktorý sa presťahoval 
na Liptov. Lezie od roku 1978, pri 800 
výstupoch zrealizoval 35 prvový-
stupov. Dlhé roky sa venoval tande-
movému lietaniu s 5000 zoskokmi. 
Spolupracoval i s Rakúšanom Felixom 
Baumgartnerom. Úspech v podnikaní 
mu dnes dovoľuje tráviť takmer všetok 
čas v prírode, venovať sa lezeniu a jas-
kyniarstvu. 

Ten neopakovateľný pocit z objavovania miest, kde nikto nikdy predtým nebol. Prečkať noc.

Pohľad zdola. 

Igor Pap objavil komplexný jaskynný systém, možno najväčší v strednej Európe. Povedali by ste ale, že to všetko sa skrýva za takouto „dierou“?
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Príbeh

REKORDNÉ HĹBKY 
Tým pádom je aj extrémne náročná po špor-

tovej stránke. Nemá nejaké horizontálne 
chodbičky, akoby si niekto predstavil. „Ale okolo 
300 vertikálnych priepastí, na stenách ktorých 
hľadáte otvory do jednotlivých chodieb, ku kto-
rým sa musíte zhora spúšťať,“ spresňuje. Výška 
niektorých priepastí, neraz presahujúca 250 
metrov, je v rámci Európy rekordná.

43-TISÍC ROČNÉ  
PRAVEKÉ MEDVEDE

Igor a jeho tímy objavili v Mesačnom tieni 
úplné výnimočnosti. Ide napríklad o jedineč-
né kryogénne kalcity. Nevyčísliteľným pokla-
dom je nález pozostatkov ôsmich pravekých 
jaskynných medveďov. Poľskí výskumníci 
neskôr analýzou odhadli ich vek na 43-tisíc 
rokov! 

Igor Mesačný tieň aj preto považuje za životný 
objav. Objektívne v jaskyniarstve ide o objav 
desaťročia. Je možné, že po ďalšom prieskume 
sa z nej stane aj najdlhšia i najhlbšia slovenská 
jaskyňa. V jaskyni sa teraz nachádza sedem 

táborov, a 1200 metrov vylezených ciest. Na-
chádza sa v masíve Javorinskej Širokej neďaleko 
Tatranskej Javoriny. 

Dnes je s 41,4 kilometrami na Slovensku najdlhší 
Demänovský jaskynný systém a najhlbší Hipma-
nov jaskynný komplex s hĺbkou 499 metrov.

CESTA K DRUHÉMU 
VCHODU

Hoci ďalší výskum jaskyne chce Igor postupne 
odovzdávať mladším, ešte by chcel nájsť druhý 
vchod. Hydrologické pokusy so zafarbením 
vody a vyvierajúce pramene naznačujú, že 

AKO DOSTAL 
MESAČNÝ TIEŇ NÁZOV?

Čakal na neho až tri mesiace. „Názov 
musí byť jedinečný, estetický, so za-
kódovaným mystériom,“ hovorí Igor. 
Raz z jaskyne vyšli okolo tretej ráno. 
Bol práve silný spln mesiaca. „Ako sme 
šliapali do stanov, videl som silný tieň, 
ktorý sme hádzali a osvietilo ma. Me-
sačný tieň, tak sa bude volať jaskyňa!“ 

Niekto za nepoznaným letí do vesmíru, iný v Tatrách skúma Mesačný tieň. Pomôže aj vstavaná kuchynská linka. 

existuje. Jeho nájdenie by uľahčilo ďalšie bá-
danie. Odpadli by dva dni zo štyroch, keď idete 
po starej ceste k novým miestam. Pre porovna-
nie, slovenský nateraz najdlhší jaskynný systém 
v Demänovskej doline má až 30 známych vcho-
dov. „V jaskyni je ešte milión vecí neobjavených 
a nedokončených,“ hovorí Igor.

Poznamenáva, že v Modrej Lanovke rozsiahly 
príbeh objavovania Mesačného tieňa vieme len 
načrtnúť. To bolo nakoniec aj naším cieľom. Ak 
chcete ale vedieť viac, máme dve správy. 

O živote Igora a Mesačnom tieni aktuálne 
natáčajú až dva filmy. Jeden, viac dokumentár-
ny, tvorí režisér Rasťo Hatiar. Druhý, hraný, zaujal 
producentku Michaelu Čobejovú. Igora v ňom 
stvárni herec Ondřej Vetchý. 

Pri výskume sa stanete aj akrobatom. V Mesačnom tieni vidíte i krásne jazierka, potôčiky a zátoky. 
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Čo pri Tichom oceáne zažíva, aké roz-
diely vníma v lyžovaní medzi Kanadou 
a Tatrami, a o mnohom ďalšom rozpráva 
v zimnom vydaní.

ZAČIATKY 
Peter pochádza z vyslovene lyžiarskej rodiny. 

Pretekal jeho dedo aj otec, obaja Jozefovia. „Bolo 
tak nejako jasné, že som začal i ja,“ smeje sa. 

 Aj keď neprenikol úplne na vrcholovú úroveň 
olympijských účastí, seriály FIS a Europa Cup Fis/
Uni jazdil až do 28-ich rokov! Popri tom vyštudo-
val trénerstvo zjazdového lyžovania na Fakulte 
telesnej výchovy a športu v Bratislave. „Škola 
a pretekanie sa navzájom veľmi podporovali. 
Bolo výhodou robiť obe veci naraz,“ hovorí. 

AKO ZAČAL  
KANADSKÝ PRÍBEH?

Hoci mal po škole viacero trénerských ponúk, 
lákalo ho zobrať si rok voľno. „Mal som chuť ces-
tovať. Aj vďaka pretekom som poznal Európu, 
do Ameriky som sa ale lyžovať nedostal. Tá ma 
lákala,“ spomína. 

Po príchode hneď pochopil, prečo. „Hory, 
tunajší povestný prašan, divoká príroda, neko-
nečné priestory ma očarili. A to všetko blízko 
oceána, kde sa môžeš kúpať a aj surfovať. Sú 
tu nekonečné možnosti zažívať divú prírodu 
a športovať,“ opisuje Britskú Kolumbiu. 

SEYMOURU JE VERNÝ 
CELÝ ČAS

Po niekoľkých menších zamestnaniach na po-
lovičný úväzok zakotvil a dodnes ostal verný 
Lyžiarskemu klubu Mount Seymour, ktorý sa 
nachádza v rovnomennom lyžiarskom stredisku. 
Ide o malé pohorie s najvyšším bodom 1449 
metrov nad morom. Od centra Vancouveru je to 
len 25 kilometrov. 

„Na tomto rezorte mi imponuje, že je taký 
menší, vlastní ho miestny človek. Veľa stredísk 
v Kanade medzičasom skúpili veľké americké 
korporácie a tá atmosféra je v nich potom už 
iná,“ vysvetľuje. 

VŠETKY TRÉNERSKÉ POZÍCIE
V klube začínal najskôr ako tréner a neskôr 

asistent hlavného trénera Roberta Lahtiho, 

PETER KRASUĽA: „DETÍ NÁM V KLUBE 
PRIBÚDA A JA SA Z TOHO TEŠÍM!“

Tatranec rozpráva  
o práci šéftrénera  
v Mount Seymour  

a o kanadskom prašane.

Ako školák bol jeden z najtalentovanejších 
tatranských zjazdárov. Dnes Peter Krasuľa 
vo svojej lyžiarskej vášni pokračuje ako 
šéftréner v Lyžiarskom klube Mount Seymour. 

Prašan na západe Kanady vylepšuje klíma oceánu. Peter si ho užíva.

Peter Krasuľa.

Peťo (posledný vpravo) so svoji-
mi žiakmi v kategóriách od 13-14 
a 15-16 rokov na predsezónnom 
sústredení v Apex Mountain. 

V Quebecu na neoficiálnej olympiáde veteránov vďaka Petrovi na zlatom  
stupienku dvakrát viala slovenská vlajka. Vyhral slalom a obrovský slalom.
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ktorý pôsobil i v kanadskej reprezentácii. Dnes 
je „headcoachom“ a programovým riaditeľom 
klubu on. Hoci pribudlo papierovej roboty, úloh 
s metodikou, plánovaním tréningov, pretekov 
a výjazdov, Peter stále trávi hodiny a hodiny 
na tréningoch s deťmi. „A to ma neuveriteľne 
teší,“ vyznáva sa. 

V ČOM TKVIE RECEPT 
ÚSPECHU?

Aj keď Peter nechce veľmi hodnotiť sám 
seba, po zamyslení uvažuje: „Asi v tom, že som 
lyžiarske trénerstvo študoval, neustále sa ním 
zaoberám, už roky, a dlho som pretekal. A to 
klasické, že ma to veľmi baví.“ 

SMERUJÚ K STOVKE ŽIAKOV 
Veľmi ho teší, keď spokojnosť vidí u detí a rodi-

čov. Alebo keď minulú zimu klubu znova stúpol 
počet žiakov: „Pribudlo 20 detí, máme ich teraz 
90.“ K stovke už nie je ďaleko. 

RODIČIA A TRÉNERI  
„STRESUJÚ“ V KANADE 
OVEĽA MENEJ 

Ako veľký rozdiel medzi tréningom v Európe 
a v Kanade vidí menší tlak na decká. „Nezažívajú 
taký stres, tlak na výkon a perfektnosť je menší, 
veci sa tu berú voľnejšie. Trénujeme akosi viac 
v pohode.“ 

Podľa Petra to bude azda i tým, že zjazdové 
lyžovanie je v Kanade menej populárne. Prím 
hraje freeride a freestyle. „Na Svetovom pohári 
v Rakúsku lyžiarov občas chráni aj ochranka, 
u nás v Lake Louise sa aj tí najznámejší môžu 
pokojne prechádzať mestečkom a nik ich neob-
ťažuje,“ uvádza príklad. 

NEMUSÍ TO BYŤ NA ŠKODU 
Ktorý prístup je z hľadiska napredovania 

v športe lepší, podľa Petra ťažko hodnotiť. Ka-
nade podľa neho ale talenty neunikajú. „Keď sa 
zistí, že niekto naozaj veľmi vyniká, ide do špič-
kového klubu, od nás napríklad do Whistleru 
a tam sa mu venujú ešte intenzívnejšie.“ 

VEĽA SNEHU,  
ALE NAOZAJ VEĽA!

Hoci je Mount Seymour od zátoky oceánu 
na skok, so snehom problém nemá: „To je 
ten rozdiel medzi Tatrami a kopcami Britskej 
Kolumbie. My tu máme tie známe zimné búrky. 
Za noc vie napadnúť aj pol metra snehu. Že ho 
tu potom v zime máme 4 až 5 metrov, je úplný 
štandard.“ 

Preto v Seymouri vôbec nepoužívajú umelé 
zasnežovanie. „Odkedy som tu prišiel, za 14 se-
zón bol so snehom problém iba raz,“ dokresľuje. 
Treba spomenúť aj kvalitu snehu, ktorý je ľahší 
a prašnejší. „Aj ja som prišiel na chuť freeridu,“ 
priznáva Peter. Keď ste už raz v Skalistých ho-
rách, je to asi prirodzené.

Keď sa aj sneh v Mount Seymour na jar rozto-
pí, deti z klubu stihnú ešte niekoľko tréningov 
v sto kilometrov vzdialenom Whistleri. Jediný 
úplne voľný mesiac bez tréningu majú v augus-
te. Letná príprava im neuniká.

V DOME TROMA JAZYKMI 
Peter sa dnes vo Vancouveri cíti ako doma, žije 

tam s rodinou. S deťmi a manželkou Klárou roz-
práva po slovensky. Klára s nimi zase po česky. 
„Syn Adam a dcérka Nina zase niekedy aj troma 
jazykmi naraz,“ opisuje Peter. Adam, hoci má iba 
šesť rokov, už naplno lyžuje a trénuje v klube. 
Tradícia lyžiarov sa nezaprie a pokračuje teraz 
v štvrtej generácii. 

DO TATIER KAŽDÝ ROK
Na Tatry a „Československo“ ale rodina 

nezabúda. Domov cez oceán chodia každý rok. 
„Najviac sa teším na rodinu a priateľov. Vždy je 
ale aj nejaká tatranská túra. Veď v Tatrách som 
vyrástol a začal lyžovať,“ hovorí Peter. Tento 
august si znova všimol ten kontrast s kanadský-
mi horami. „Jednak, ako sú Tatry rozlohou malé, 
ale koľko ľudí tam človek v lete na chodníkoch 
stretne. Veľký rozdiel.“ 

Ak ste po Petrovom rozprávaní dostali chuť 
navštíviť okolie Vancouveru, budeme sa tešiť. Ak 
máte v okolí niekoho, kto uvažuje o trénerskej 
dráhe, určite mu tiež toto rozprávanie kvôli 
inšpirácii posuňte. 

Tatranci vo svete KTO JE 
PETER KRASUĽA?

Syn a vnuk známych tatranských 
lyžiarov a trénerov Krasuľovcov. Det-
stvo prežil v Starej Lesnej a Tatranskej 
Lomnici. Na VŠ získal najvyššiu piatu 
trénerskú triedu, popri nej má niekoľko 
ďalších certifikátov. V Mount Seymour 
Ski Club začínal v roku 2009 ako tréner 
pri kategóriách žiakov 14 až 16-roč-
ných, dnes je šéftrénerom klubu. 

Aktívne pretekal do svojich 28-ich 
rokov, ale ani teraz si od zápolenia 
nedá úplne pokoj. V roku 2015 vyhral 
na „Winter World Masters Games“ 
v Quebecu dve zlaté medaily. S rodinou 
žije v meste North Vancouver na západ-
nom pobreží Kanady. 

S rodinou do Tatier 
na túry zavíta každé leto. 
Manželka Klára,  
syn Adam a dcérka Nina. 

Hoci Peter žije v lyžiarskom stredisku, k oceánu na surfovanie 
to má čo by kameňom dohodil. 

Čarovný Mount Seymour. 
Pozrieš na ľavú stranu, 
vidíš oceán. Otočíš hlavou, 
a ajhľa, Skalisté hory. 
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Tricklandiu v Tatrách poznáme ako 
miesto trickartu, optických ilúzií a hier 
so svetlami. To všetko vo forme zábavy, 
ktorej nevedia odolať od trojročných 
drobcov po 90-ročných. 

Teraz Tricklandia prichádza znova s nie-
čím novým. Každý z nás si môže vyskúšať 
naživo prejsť komiksovým príbehom. 

VÄČŠIA O POLOVICU 
Vďaka novej výstave „Comics“ sa rozrástla 

na dvojnásobok. K doterajším 500 metrom 
štvorcovým expozícií rozprávkového a fantaz-
ijného sveta pribudla približne rovnaká plocha 
v dolnom podlaží. 

„To bola jedna z ideí, dať Tricklandii niečo 
trocha odlišné. Veľa ľudí sa k nám vracia a my 
chceme, aby tu nachádzali stále niečo nové,“ 
hovorí jeden z dvojice jej majiteľov a kurátorov 
Marián Bizub. 

HÚTALI A VYHÚTALI 
Ako prišiel s kolegom (druhým) Mariá-

nom Aštárym na to, že novinkou bude 
práve komiks? Ide o celkom zaujímavý 
príbeh, preto začnime práve ním :) 

Niekedy príde nápad ako blesk z jas-
ného neba. Inokedy ho musíte hľadať, 
rodí sa postupne. V prípade „Comicsu“ 
ide o ten druhý prípad. Ukazuje sa, že 
aj touto cestou sa oplatí ísť. 

NAJSKÔR VIDELI  
LEN NÍZKE STROPY 

V Tricklandii mali nevyužité podzemné 
priestory, zapratané nábytkom po predchádza-
júcich nájomcoch. Nápad premeniť ich na ďalšiu 
výstavu najskôr vyslovil Marián Bizub: “Rozšírme 
galériu.” Marián Aštáry zatiaľ váhal: “Sú tam 
nízke stropy. Nezdá sa mi to, nateraz tam nič 
nevidím.“ 

„TAK ASPOŇ 
UPRATAJME!“

Marián Bizub reagoval, 
že tak to aspoň upratajme 
a potom sa uvidí. Na zberné 
miesto putovalo hneď nie-
koľko kontajnerov. Brigáda 
sa ukázala ako dobrý nápad. 
“Lebo po vyprataní suterénu 
začali byť veci jasnejšie. Za-

čalo sa javiť, čo všetko by tam 
mohlo byť,” spomína.

Pripomeňme, prvou ideou 
bolo odlíšiť sa od hlavnej expozície. Z toho 
vznikla v debatách druhá logická myšlienka, 
že mohlo by „to“ byť čiernobiele. „Teda akýsi 
kontrast k doterajším výstavám plných ostrých 
farieb,“ upresňuje Marián. 

Z týchto úvah zrazu chlapi vykríkli slovo 
komiks: „Veď do toho všetkého zapadá komiks. 
Aj svojím ČB charakterom, aj svojimi bublinami, 
vlastne všetkým.“ 

Novinky v Tatrách

CHCETE SA STAŤ 
HRDINOM 
KOMIKSU 

A ZAŽIŤ HO 
NAŽIVO?  Tatranská Tricklandia 

narástla na dvojnásobnú veľkosť 

Žiadne prekvapenie. Veľkú zábavu nachádzajú v „živom“ komikse deti.

Asi každý z nás v živote čítal komiks. Viete si ale predstaviť na chvíľu stať 
sa jeho súčasťou? Priamo v ňom vystupovať ako hrdina?! 
Vo Vysokých Tatrách je to možné! Známa smokovecká trickartová galéria 
prináša ďalšiu nečakanú novinku. 

Textové bubliny,  
základ  
komiksu.

Marián Aštáry pri di-
zajnovaní výstavy ihneď 
skúša nové nápady.  Aby neskôr „účastníkom“ komiksu prinieslo UV svetlo ďalšie zážitky a perspektívy. 
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EXPERIMENTY  
S UV SVETLOM 

Nebola by to ale Tricklandia, ak by do výstavy 
nevložila nejakú svoju inováciu, či experiment, 
spojený so svetlom a optickými hrami. DNA 
jednoducho neoklamete :)

„Znova sme študovali rôzne techniky trickartu 
a objavili UV svetlo,“ pokračuje Marián. Oproti 
rozšírenej realite, jednej z posledných krea-
tívnych noviniek v Tricklandii, ktorá svetlom 
na steny objekty pridáva, UV svetlo dokáže 
niektoré veci naopak na chvíľu skryť. „A to sa 
nám pri komikse veľmi hodilo,“ hovorí Marián. 

PRVÁ MAĽBA ROZHODLA 
Zvedavcom možno povedať, že pri kreáciách 

s UV svetlom v Tricklandii maľujú takzvanými 
priesvitnými sprejmi. Vďaka nim až po rozsviete-
ní UV svetiel niektoré veci uvidíte. „Tento nápad 
s UV sme otestovali na jednej maľbe a tak sa 
nám všetkým zapáčila, že bolo rozhodnuté. 
Komiksu bude dominovať tento optický prvok,“ 
hovorí Marián. 

ZACHRÁNIŤ NAŠU ZEM 
Asi pochopíte, že nechceme o novej komik-

sovej výstave prezradiť všetko. Najlepšie je 
do Tricklandie zájsť a všetko zažiť. Marián ale 
vyslyšal prosby a aspoň niečo o príbehu komik-
su naznačil. Rozpráva o záchrane planéty. Aj 

preto výstava začína výjavom, na ktorom človek 
drží v rukách planétu. Prečo práve toto? „Komiks 
je o hrdinoch, ktorí zachraňujú svet a téma 
záchrany Zeme teraz veľmi rezonuje,“ vysvetľuje 
Marián. 

Samotný príbeh stvorili kreatívci z Tricklan-
die. Marián Aštáry pripravoval a kombinoval 
jednotlivé návrhy s graffiti umelcom Ľubošom 
Bukovinským. Jednotlivé obrazy vyskladali 
pútavú „story“. Vzniklo to spontánne a rýchlo. 
V téme záchrany planéty je partia zo Smokovca 
jednoducho na jednej lodi.

AKO SA DÁ VSTÚPIŤ 
DO ŽIVÉHO KOMIKSU? 

Jednotlivé obrazy na stenách sprevádzajú 
plagátiky s komiksovými bublinami a textom. 
Prvá začína slovami „Svet je na pokraji skazy 
a rozpadáva sa ...“, aby hneď druhá bublina pri-
niesla trocha nádeje: „Potrebujeme opäť svetu 
vdýchnuť život a obnoviť ho.“ A tu pri ňom sa 
objavuje veľká maľba púpavy, do ktorej môžete 

fúknuť. Potom nastupujú UV svetlá a objavujú 
ďalšie línie príbehu. S ďalšími textovými bubli-
nami, maľbami a hrou UV svetiel. 

„Áno, takto priamo vstupujete do komiksu, ste 
v ňom. Fúkate do púpavy, ťaháte lanom vlka, 
aby neušiel. Držíte v rukách naozajstné lano, po-
pri tom scenériu menia rôzne svetlá. Ste priamo 
v príbehu,“ hovorí jeden z návštevníkov výstavy. 

Tých činností, ktoré vykonávate, je ale oveľa 
viac. Hojdáte sa na hojdačke, ak k tomu príde, 
prstom odstrelíte kolegu, držíte zebru za nohu, 
rukami otvárate chladničku, …., …. „Pre mňa to 
bol zážitok. Aj pri čítaní komiksu z knihy si viem 
predstaviť, že som v ňom, tu ale fyzicky robím 
rôzne veci,“ pokračuje náš návštevník. 

JEDNA VSTUPENKA 
Na výstavu „Comics“ si netreba kupovať 

žiadnu samostatnú vstupenku. Stáva sa súčas-
ťou všetkých výstav v Tricklandii. „Je to takto 
jednoduchšie, jedna vstupenka, jedna recepcia 
miesto dvoch,“ vysvetľuje Marián. Ak vás živý 
komiks naladí a zatúžite po niečom viac, nejaké, 
tento raz už klasické knižné komiksy si budete 
z Tricklandie môcť odniesť. Áno, centrum Sta-
rého Smokovca má ambíciu stať sa aj centrom 
komiksu v Tatrách. 

Deti sa do komiksového príbehu „chytia“ hneď. Vysvetľovať im veľa netreba. Vybiť nadbytok energie, 
vedľajší účinok účasti 
v komikse :)

Naladení 
komiksom 
si budete 
nejaké môcť 
aj odniesť. 

Ľuboš Bukovinský na stenách minul niekoľko desiatok sprejov. Komiks naživo.
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Tatry spomínajú 

Otec sa narodil v roku 1914 ako najmlad-
šie zo siedmich detí v rodine železničiara 
Antona Mrázika. Z rodnej Žiliny ešte ako 
malý chlapec išiel na výlet na Štrbské 
Pleso. Krása miesta ho opantala. Keď tam 
na lavičke videl horského vodcu, v pod-
vedomí sa začalo rodiť ďalšie smerovanie 
jeho života.
Už v ranej mladosti sa začal venovať turis-
tike a horolezectvu. S bratom Kalmanom 
a priateľmi podnikali výstupy v Malej 
Fatre a Vysokých Tatrách.

Spoznal Mikuláša Mlynarčíka, jedného 
zo zakladateľov horolezeckého spolku 
JAMES. Obaja vyznávali hodnoty, ukryté 
v názve organizácie: idealizmus, alpinizmus, 
moralita, entuziazmus a solidarita.

NÁČELNÍKOM 20 ROKOV 
Zaujímavé je, ako si s Mlynarčíkom vyme-

nili pôsobiská. Mlynarčík sa narodil v Tatrách 
a časom odišiel do Žiliny. Otec presne naopak, 
zo Žiliny sa presťahoval do Tatier. Tu sa stal 
dobrovoľným členom horskej služby, aby v roku 
1952 prešiel k profesionálom. O dva roky sa stá-
va náčelníkom Tatranskej horskej služby a v roku 
1956 sa ujal funkcie celoslovenského náčelníka. 
Zotrval v nej 20 rokov.

PÍSAL AJ KNIHY 
Hory mu boli chrámom, chaty a zariadenia 

horskej služby kaplnkami a ľudia v nich draho-
kamy, ktoré si ukladal do svojho srdca.

To ho viedlo k napísaniu kníh Priekopníci 
horskej služby a Strechy nad oblakmi. 

Knihu o priekopníkoch vydal v roku 1993. 
Chcel v nej prejaviť vďaku záchranárskej 
generácii, do ktorej sa po druhej svetovej vojne 
včlenili všetci tí, ktorí boli pri kolíske celoštátnej 
organizácie Horskej služby a ktorí v tom roku 
živí, alebo mŕtvi dovŕšili 60 rokov. 

DVE VYDANIA 
Strechy nad oblakmi napísal s Jarom Švorcom 

a lektorom Ivanom Bohušom st. v roku 1998, 
druhýkrát vyšla v roku 2006. Autori v nej 

Pripomíname si výročie 
odchodu legendárneho 

horského záchranára 

Je tomu 20 rokov, čo z tohto sveta odišiel známy 
horský záchranár František „Ferko“ Mrázik. Pri tejto 
príležitosti jeho syn, tiež Fero, napísal spomienku. 
Opisuje nám v nej otcov život v horách. 

FERKO MRÁZIK 
SLÚŽIL AKO 
NÁČELNÍK 
HORSKEJ SLUŽBY 
20 rokov 

František Mrázik s bratom Kalmanom pod Žabím 
koňom. Skoro za mladi začali objavovať Tatry.

Záchranár. Vidíme pôvodný znak Tatranskej 
horskej služby, ktorý sa neskôr viackrát menil. 

Náčelníkom tatranskej časti horskej služby bol  
2 roky, potom ju 20 rokov riadil na národnej úrovni. 

Kondíciu mal dobrú  
v každom veku. 
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Drevené náušnice z ateliéru Mniau
Čas zažiariť

Ekologické, ručne maľované, unikátne, zrodené v Tatrách

Kompletnú kolekciu nájdete na: 

 www.mniau.sk

rozvíjajú osudy tatranských chát spolu s osudmi 
ľudí s nimi spojených.

Jedným z jeho posledných diel boli výstava 
a vytvorenie minigalérií osobností a fragmentov 
Horskej služby.

PREVENCIA LAVÍN 
Z jeho počinov ako náčelníka horskej služby 

možno spomenúť vznik Strediska lavínovej 
prevencie v Jasnej. Tiež bol pri začlenení Horskej 
služby do medzinárodnej organizácie IKAR. 

Stal sa čestným členom GOPR, organizácie 
poľských dobrovoľných horských záchranárov. 
Získal zlatý odznak JAMES. Poľský prezident 
Aleksander Kwaśniewski mu udelil Oficiersky 
kríž za rozvoj poľsko-slovenskej spolupráce.

Za jeho pôsobenia sa postavili záchranné 
stanice a domy horskej služby v jednotlivých 
oblastiach.

VEDEL ZAPÁLIŤ OKOLIE 
Kolegovia o ňom hovorili, že vedel zapáliť 

a motivovať svoje okolie. Zaujímavé je, že ako 
náčelník nebol členom komunistickej strany, 
hoci mu to pri riadení organizácie v tých časoch 
nepomohlo. 

NA ČO NAJVIAC  
SPOMÍNAM JA?

Úžasne miloval hory a užíval si ich krásu. 
Nezovšedneli mu ani za tie dlhé roky. Za svietia-
cimi očami a bielymi vlasmi sa skrývala nejedna 
ťažká životná chvíľa. No ku každej situácii sa 
vedel postaviť s nadhľadom, zachovať si chlad-
nú hlavu, keď to bolo treba. Na druhej strane si 
vedel užiť radosť i z tých najmenších drobností.

 Text: Fero Mrázik ml., Foto: Z jeho archívu. 

Drevené náušnice z ateliéru Mniau 
Čas zažiariť

Ekologické, ručne maľované, unikátne, zrodené v Tatrách

Kompletnú kolekciu nájdete na: 

 www.mniau.sk

Jablko nespadlo 
ďaleko od stromu. 
Fero Mrázik mladší 
je predseda dobro-
voľníckej Tatranskej 
horskej služby. 
Na fotke s manžel-
kou Zuzanou. 

KTO JE 
FERO MRÁZIK MLADŠÍ?

Syn Františka Mrázika. Člen a predse-
da dobrovoľníckej Tatranskej horskej 
služby. Horský vodca UMLA. Horolezec, 
skialpinista. Zakladateľ portálu o Tat-
rách Tatryportal.sk 

S Milanom Kriššákom na expedícii v Himalájach. V službe a na výlete s Alenou Mullerovou.

Inzercia
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Sústredeniu v Tatrách dominoval kondičný tréning a strečing. 

Program kondičnej prípravy deťom v Tatrách zostavili  
Peter Lopata a jeho český kolega Pavel Šmela.

Dať krajine späť viac špičkových tenis-
tov chce teraz partia okolo Branislava 
Stankoviča, Miloša Mečířa, Maroša 
Vajdu, Paľa Krtu a Filipa Polášeka. Znova 
počítajú aj s pomocou hôr.

V čom spočíva ich recept? 
„Chceme podporiť deti vo veku od 12  

do 15 rokov. Tým, že im pomôžeme zabez-
pečiť lepšiu kvalitu tréningu, technického, 
kondičného a mentálneho,“ hovorí tenisový 
tréner Pavol Krta. Práve v príprave vidia naj-
väčšie nedostatky. 

Ďalšou časťou plánu je výber detí. „Nehlá-
sia sa oni, ale vyberáme ich my. Chodíme 
po turnajoch a hľadáme talenty,“ spresňuje Krta. 

Debatovali, dostali nápad
Nápad, ako a čo robiť, vznikol na večierku 

po turnaji Bratislava Open. „S Milošom Mečířom, 
Evženom Balkom sme debatovali, že treba 
niečo robiť,“ spomína Braňo Stankovič. Zhodli 
sa, že zlepšiť podmienky nadanej mládeži môže 
pomôcť najviac. 

Hneď po turnaji založili neziskové občianske 
združenie „Hrajme tenis, Slovensko,“ ktoré 
rozbehlo tieto aktivity. „Zo začiatku sme 
robili každý všetko, nakoniec mne prischla tá 

manažérska úloha, Maroš Vajda s Paľom Krtom 
sa venujú metodike, podobne Filip Polášek,“ 
hovorí Stankovič. Najväčšiu devízu projektu vidí 
v tom, že ho vedú odborníci svetovej úrovne. 
„Takúto zostavu nie je ľahké vyskladať. Už len 
to, keď deťom niečo povie Maroš Vajda o práci 
s Djokovičom, ich to veľmi povzbudí,“ hovorí 
príklad.

Hory pomáhajú 
Tím združenia väčšinou chodí po Slovensku 

za deťmi. Práve v Teniscentre v Tatranskej Lom-
nici to bolo ale teraz naopak. Deti prišli do Tatier, 
aby sa spolu zišli na jesennom sústredení. „Je 
to aj dobre, keď sa stretnú mladí. Hory dávajú 
príprave veľké možnosti,“ pokračuje Pavol Krta. 

Vybehli na Kopské sedlo 
Členom tímu sú i dvaja kondiční tréneri Peter 

Lopata a Pavel Šmela. „Pre deti je skvelý kontakt 
s prírodou. Jednak sa trocha odreagujú od teni-
su, tatranské stúpania pomôžu kondičke,“ hovo-
rí Lopata. Veď dve túry, ktoré spolu absolvovali, 
neboli ani krátke, ani ľahké: „Išli sme cez Zam-
kovského chatu na Skalnaté Pleso, na ďalší deň 
z Bielej vody na Zelené Pleso a Kopské sedlo.“ 
V lomnickom Teniscentre využili aj fitnescen-
trum, programu tentoraz dominoval strečing. 

Kde je pes zakopaný? 
Čo treba u talentov Slovenska najviac naprá-

vať a dolaďovať? Krta hovorí, že takmer všetko: 
„Problém je nedotrénovanosť, málo tréningov, 
zle vyberané turnaje, ich príliš veľký počet, 
málo letného tréningu, zle nastavená kondičná 
príprava.“ 

Pozvali si rodičov
Tipy a rady sa týkajú aj mentálnej prípravy. 

Kým deti trénovali vo fitku Teniscentra, rodičia 
absolvovali seminár so športovým psycholó-
gom Tomášom Gurským. Radil im, ako s deťmi 
pracovať a komunikovať. „Rodičia nesú hlavnú 
ťarchu morálnej a finančnej podpory, preto je 
potrebné s nimi hovoriť, ako môžu pomôcť,“ 
pokračuje Krta. 

Prvé výsledky
Potešujúce je, že už po roku intenzívnejšej 

činnosti vidno výsledky. „Deti začínajú na vý-
znamných turnajoch v Európe dominovať, alebo 
sa aspoň doťahovať k najlepším,“ hovorí Krta. 
Podľa neho sa projekt celkom dobre rozbehol. 
Myslí si, že najmä kvôli srdcu a nasadeniu, ktorý 
do toho ich spoločný tím dáva. 

„Hrajme tenis, Slovensko ráta s Tatrami aj 
naďalej. Je takmer isté, že aj na budúcu jeseň sa 
na sústredení stretnú všetci v Tatranskej Lomnici. 

Text: Tomáš Tišťan. Foto: Ana Villahoz Abajo.

Šport v Tatrách

Špičkový tím. Branislav Stankovič, Maroš Vajda, Emil Miške,  
Tomáš Gurský a Povol Krta s kolegami už vidia prvé výsledky.

ŠAMPIÓNI 
NÁS CHCÚ 
VRÁTIŤ  
do PRVEJ 
STOVKY Projekt: 

Svojou troškou tenisu znova  
pomáhajú aj Vysoké Tatry

Pamätáte časy, keď v prvej stovke ATP a WTA sme mali vždy 
viacero Slovákov a Sloveniek? Dnes sa tam objavujú skôr 
po jednom a aj to v hornej polovici rebríčka. 
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Sliezsky dom, garancia polárnej atmosféry.

Takú otázku azda na Slovensku nerie-
šil nik. Sliezsky dom pred ňu postavila 
výnimočná poloha pri Velickom plese 
pod Gerlachom.

Podstatu rébusu na príhode s kamarát-
kou vysvetľuje manažér Sliezskeho domu 
Peter Andráš: “Prišla pred hotel kamarát-
ka a bála sa vstúpiť dnu, keďže Sliezsky 
dom na prvý pohľad nevyzerá ako typická 
horská chata. Sme štvorhviezdičkový ho-
tel a ona prišla hore pochopiteľne v špor-
tovom.“ Našťastie ale nakukla dnu. „Videla 
som horieť oheň, sušiace sa veci na vešia-
koch, ľudí s chatárskym čajom a horcom, 
tak som vošla,“ povedala Petrovi. 

Tu Peter všetkým, ktorí na Sliezsky nechodia 
často, hovorí jasne: „Sme otvorení stále a pre 
každého. Do reštaurácie pokojne aj v lyžiarkach, 
sme na to zvyknutí a patrí to k tomu“. 

PRICHÝLIŤ V ZÁVETRÍ 
Turistom okrem reštaurácie slúži aj Klub 

horských vodcov s bufetom. V zime pomôže 
ešte viac. „Po príchode vám poskytne závetrie, 

vonkajší ohrievač vzduchu a tiež často urgentné 
záchody,“ pokračuje Peter. Z ponuky v ňom zase 
nájdete rôzne bufetové pochúťky: „Chatársky 
čaj, pečenú klobásu, domácu parenú buch-
tu, kávičku... Otvorený je i v čase aktuálnych 
semaforov. Pri čiernej minimálne „cez okienko“, 
pri zelenej sa dá vstúpiť dnu.

ZISTILI, ŽE VŠETCI  
SÚ SPOKOJNÍ 

Pred rokmi vtedajšie vedenie 
hotela riešilo rôzne režimy ako 
oddeliť pocestných turistov 
a hotelových hostí. Najlepšie sa 
ale ukázalo nedeliť nič. Naopak, 
nechať tomu prirodzený priebeh 
a prispôsobiť sa. 

HVIEZDIČKOVÉ  
RÁNA A VEČERE 

Funguje to a všetci sú spokojní. „4 hviezdy“ 
a ich výhody si hosť užíva po celý deň, najmä 
však počas raňajok a večerí: „Vtedy si napríklad 

hosť vychutná to kvalitné vínko aj s celou tou 
autentickou atmosférou,“ spresňuje Peter. 

Počas dňa reštaurácia prejde viac k chatové-
mu štýlu. „Lebo aj naši hostia chodia na túry, im 
to tiež dáva tú atmosféru. To niečo, čo máme 
z horskej chaty, milujú to,“ hovorí Peter. Poloha 
sa jednoducho nedá zamlčať. 

KUCHÁRI SI CIBRIA 
KREATIVITU 

Tento koncept dvoch štýlov 
v jednom si osvojili aj kuchári. 
„Bola to zo začiatku výzva, ale 

plne si uvedomujem našu vysoko-
horskú polohu a k tomu prispôso-

bujem receptúry. V 99% prípadov sa 
mi do menu šéf ani nemieša a nič nechce 

meniť,“ smeje sa šéfkuchár Ján Lazarák.
Tieto informácie viete využiť perfektne 

pri plánovaní výletov. “Ak máte chuť na di-
vokú horskú zimnú prírodu, ale aj istotu, že vás 
zahreje čaj, tichú pokojnú cestu lesom, možno 
aj krátku veternú zmenu, príďte k nám,“ hovorí 
Peter Andráš.

“DVERE MÁME OTVORENÉ  
VŽDY A PRE KAŽDÉHO”

Tatranské zaujímavosti

Dá sa skĺbiť činnosť štvorhviezdičkového hote-
la s úlohami vysokohorskej chaty? To znamená 
uchýliť turistu, pomôcť mu i s jedlom a pitím?

Ako Sliezsky dom  
vyriešil nezvyčajný  
hoteliersky rébus?

Ísť hore sa dá aj s tými 
najmenšími. Nech si zvykajú.

Peter Andráš 
pri okienku

Horská chata,  
alebo štvorhviezdičkový 
hotel? Dá sa vybrať :)

Šéfkuchár  
Ján Lazarák

Vyjdete z tichého lesa, aby ste na chvíľu 
zažili drsné himalájske podmienky.

Hneď je tu ale závetrie.  
Ak treba, rýchlo vás uchýli.
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Povedomie o práci na vysokohorskej chate 
sa však pomaly mení. Ľudia si viac uvedo-
mujú, že za všetkým, čo im chaty v Tatrách 
poskytujú, je omnoho viacej driny, než 
pri prevádzkach v meste. Je tomu tak najmä 
v troch najvyššie položených tatranských 
chatách. 

Okrem driny a nutnosti myslenia na každý detail 
niekoľko dní, či týždňov vopred, je tu i nevyspytateľ-
nosť extrémov počasia a s nimi spojených výpadkov 
návštevnosti. Niekedy je tomu aj niekoľko týždňov, 
keď sú chaty ľudoprázdne, no personál v nich napriek 
tomu neustále čaká, čo ak by niekto potreboval pomoc, 
alebo by len tak prišiel hladný či smädný. 

Preto sme snáď nastúpili na správnu cestu vzájomnej 
komunikácie, vďaka ktorej si stále viac vychutnáme 
spoločné stretnutia na chatách, ktoré boli, sú i budú 
vždy v prvom rade o ľudskosti. 

Znamená to, že naše a vaše tatranské 
príbehy máte radi. Vaša spätná väzba, 
či už pochvala, alebo kritika, nám veľa 
dáva. 

Tatranské príbehy vám chceme priná-
šať aj naďalej, ak sa podarí, aj častejšie, 
aj na väčšom počte strán. Stále zadar-
mo, aby bol časopis dostupný. Na to 
potrebujeme vašu pomoc. 

Ak môžete a máte chuť, dá sa prispieť. 
Kúpiť si Modrú kávu za 2,60, alebo 3,60 
€. Ide o preso, lungo, alebo ristreto 
značky „Love For Coffee“ z čerstvo pra-
žených zrniek vo Svištích Hranolkách. 
Ľudia hovoria, že ju tam robia veľmi 
dobre. 

Bežná cena kávy je 1,50 €. Ak si ju 
kúpite za 2,60 alebo 3,60 €, podľa vášho 
uváženia, zvyšnú sumu dostane Modrá 
Lanovka. Použije ju na pokrytie nákla-
dov tlače, najväčšej položky, tiež na prá-
cu grafikov a dopravu. Ako hovoria 
kolegovia v inom časopise, každé jedno 
euro veľmi pomôže. 

Modrá káva je teda bežná šálka kávy 
(alebo eko pohár so sebou), kúpená 
za o čosi vyššiu sumu, aby podporila 
vydávanie Modrej Lanovky. 

Kde nájdete Modrú kávu? V bistre 
„Svištie Hranolky“ vedľa supermarketu 
Sintra pri železničnej stanici v Tatranskej 
Lomnici. Ešte raz ďakujeme. Redakcia.

Chatárov zápisník

Zápisník z redakcie

Dnes svoje  
postrehy píše 

chatár  
Skalnatej chaty 
Pavol Kulanga.

Časopis potrebuje 

VAŠU POMOC

TATRY, CHATY A ĽUDIA SA V HORÁCH MENIA

MODRÚ KÁVU?

Tatry, chaty aj ľudia v nich sa rokmi menia.  
Nemožno povedať, či k lepšiemu, alebo horšie-
mu, no menia sa. Je tomu tak i pri vnímaní práce 
na vysokohorských chatách. Povedzme, že pred 
10-15-imi rokmi bolo oveľa častejšie na chatách 
počuť frfľanie na vysoké ceny. 

Skalnatá chata je krásna aj v zime.

Najviac nás v Modrej Lanovke teší, keď sa 
nás pýtate, kedy bude ďalšie číslo. Keď nám 
vyčítate, prečo už nie je v tatranských info 
kanceláriách, alebo stojanoch v Sintre.

Modrá Lanovka – Časopis, s ktorým zažívate Tatry na plný dúšok.
Redakčná rada: Tomáš Tišťan, Róbert Gálfy, Peter Simčák. Foto, ak nie je uvedené inak, Modrá Lanovka a archív respondentov. 
(c) 2021. Kontakty: facebook.com/modralanovka; 0948-234-800; tomas.tistan@outlook.com / Design: www.ezexiel.myportfolio.com
Vydavateľ: OZ Dobrý základ - FB, Tatr. Lomnica 125, 059 60 Vysoké Tatry, IČO 423 431 27; Modrá Lanovka / občasník / vydanie december 2021 / 
náklad: 5 000ks / porad. č.: 3 / Ročník 4 / NEPREDAJNÉ / *Pre návštevníkov a obyvateľov Vysokých Tatier bezplatne / EV 5604/17 / ISSN 2585-8394
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Vlado Mikolaj. Tankové pivo chcel v Centrali od začiatku. 

Keď Vlado v júni 2018 otváral, dnes už 
pomaly mýtickú smokoveckú reštauráciu 
Central – Starý Šmakovec, vedel, že chce ne-
pasterizované pivo z tanku. „Je to techno-
lógia najčerstvejšieho nepasterizovaného 
piva, pre mňa bolo samozrejme lákavé 
dať hosťom práve to,“ spomína. 

Nebolo to tak dávno, čo ľudia takto čerstvé 
pivo mohli ochutnať len v pivovare hneď 
po jeho uvarení. Práve tanky dovolili niečo 
dovtedy nevídané, vychutnať si ho i mimo 
pivovaru vo vzdialenejších podnikoch. 

VYSKOČIL OD RADOSTI 
Keď Plzenský Prazdroj zhodnotil jeho 

reštauráciu a povedal mu áno, Vlado až vyskočil 
od radosti: „Tankové pivo nájdete aj vo veľkom 
meste ako Košice maximálne v troch – štyroch 
podnikoch. Podmienky sú prísne, nie každý 
dostane šancu. Tešil som sa.“ 

KAŽDÝ TÝŽDEŇ 
Jedným z dôvodov je náročnosť práce s tanka-

mi. Aj bežné výčapy treba poctivo čistiť, pri ne-
pasterizovanom pive je ale všetko ešte o čosi 
dôležitejšie. „Externí profíci nám chodia poctivo 
prečistiť všetky trubky každý týždeň, s vodou 
ich každý deň preplachujeme aj my, rovnako 
konce výčapných pív ponárame do roztoku,“ 
spresňuje. Tiež sú prísni na narábanie s pohármi. 
„Musia byť čisté na 100%, akákoľvek malá nečis-
tota by ovplyvnila chuť piva,“ hovorí Vlado. 

SMOKOVČANOV ODMENIL UŽ DVAKRÁT 
Niekto povie, že ide o detail a samozrejmosť, 

ale v reálnom svete nie práve ľahkú misiu. 
Central za svoj prístup k tankom dostal z Plzne 
dvakrát po sebe cenu „Hviezda sládkov.“ „Veľmi 
si to vážime, tiež nás to poháňa nepoľaviť,“ 
hovorí Vlado. Význam ceny podčiarkuje fakt, že 
mnoho reštaurácií kvôli chybám v starostlivosti 
o tanky stratí licenciu na čapovanie nepasterizo-
vaného moku. Nároky sú obrovské, požiadavky 
pivovaru položené vysoko. 

VAK HO CHRÁNI DOKONALE 
Keď laik počuje slovo nepasterizovaný, 

možno sa mu zjaví obava o bezpečnosť piva. 
Nemusí sa ale vôbec báť. Z Plzne čerstvé pivo 
dovezú v tepelne izolovanej cisterne, z ktorej 
sa stáča do nepriepustného sterilného vaku 
v tanku. Central ich má dva, umiestnené 
priamo nad barovým pultom. Môžete si ich 
vychutnať aj pohľadom. 

Vďaka tankom si pivo drží stálu teplotu vy-
chladenia okolo 7 stupňov. Čapuje sa tlačením 
vzduchu na vak. „Práve týmito „drobnosťami“ 
dosahujeme čerstvý, ale tiež dokonale chráne-
ný nápoj,“ vysvetľuje Vlado. 

NEPRIDÁVAME CO2, ANI DUSÍK 
Vlada osobne na tankovom nepasterizova-

nom pive fascinuje to, že do neho pri čapovaní 
netreba pridávať umelú Co2, alebo dusík. 
„Céodvojku má len tú svoju prirodzenú, ktorá 
vzniká pri výrobe. Z toho pramení jeho čer-
stvosť, preto sa ľahšie pije,“ vyznáva sa Vlado. 

KEĎ SA ĽUDIA USMIEVAJÚ
Na otázku, či by naslepo rozoznal bežný 

plzeň a nepasterizovaný, bez váhania hovorí, 
že samozrejme: „Pre mňa má úplne špecifickú 
horko-sladkú príchuť.“ Dodáva, že ale vôbec 
nejde len o jeho pocity: „Stačí sa pozrieť 
na hostí reštaurácie, ako sa usmievajú po pr-
vom dúšku. Ten pohľad milujem. Nepasteri-
zované tankové pivo bol jeden z najlepších 
nápadov, čo sme v Centrali zatiaľ realizovali,“ 
hovorí na záver. 

Ak vás zaujímavosti okolo tankového piva 
zaujali, neváhajte sa Vlada spýtať ďalšie otáz-
ky. Patrí k tým majiteľom reštaurácií, ktorý sa 
s hosťami rozpráva takmer neustále. 

PREČO V SMOKOVCI ČAPUJE 
NEPASTERIZOVANÉ 

PIVO?

Gastronómia v Tatrách

Central – Starý Šmakovec. Pivné tanky vidíte 
hneď po príchode nad barovým pultom.

Prečo si vybral nepasterizované tankové pivo? Čo pri tankoch 
treba robiť inak oproti bežným sudom? Vlado Mikolaj z reštaurá-
cie Central sa delí o skúsenosti a zážitky s „čerstvým“ pivom.

 Vlado MIKOLAJ  
z Centralu rozpráva  

o štyroch rokoch práce  
s plzenskými tankami 

Plzenský sládek 
už dvakrát ocenil 
Smokovčanov 
za príkladné 
narábanie s ich 
pokladom.

Umelecká. Tankové pivo sa nie-
len dobre pije, ale aj čapuje. 


