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2. augusta uplynulo 120 rokov od otvorenia najvyššie položenej chaty s celoročnou prevádzkou – Téryho chaty, ktorá je obľúbeným
cieľom turistických výletov nielen letných návštevníkov Tatier. Cestou k nej Malou Studenou dolinou sa naskytajú pohľady, ktoré vyrážajú dych, a aj toto tatranské zákutie bezpochybne potvrdzuje, aký prírodný poklad máme my Tatranci takpovediac na dosah ruky.
Jedným z nich je jazerná panva Malej Studenej doliny – odkrytá spod ľadovca pred 15 000 rokmi. Vychutnať krásy prírody nášho regiónu si prichádzajú každoročne tisícky turistov z rôznych kútov vlasti, ale tiež zo vzdialených krajín sveta. Koľko ich prichádza, aké je ich
národnostné zloženie či ktoré z tatranských zákutí preferujú, zisťovali aj tento rok pracovníci a dobrovoľníci Štátnych lesov TANAP-u.
No okrem turistického vyžitia naše mesto ponúka pestrú paletu kultúrnych programov, čo v letnej sezóne platí dvojnásobne. August sa
však nezadržateľne chýli ku koncu, a preto si nedajte ujsť ani vy záverečné koncerty či filmové premietania tohtoročného Tatranského
kultúrneho leta! 												
mp

Najväčšie letné podujatie – tento rok vynovené Medvedie dni – pritiahli tisíce návštevníkov, ktorých čakal na Hrebienku zábavný
i edukačný program. Viac na str. 6.

Futbalové legendy, najlepšie prvoligové družstvá a talentovaní hráči U-15 sa stretli v súboji
O pohár Vysokých Tatier. Viac o športovo-kultúrnom podujatí sa dočítate na str. 19.

Uplynulé augustové dni spestrili aj Smokovecké trhy umenia a zábavy. Svoje výrobky
prezentovali umelci, remeselníci a výrobcovia. Atmosféru dopĺňali večerné kultúrne programy. Viac na str. 7.
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videli, počuli
Podtatranské múzeum v Poprade sa v rámci fondu umenia vlani
zapojilo do výzvy Fondu na podporu umenia s projektom „Odborné ošetrenie a reštaurovanie diel
na papierovej podložke zo zbierok
Podtatranského múzea v Poprade“.
Cieľom projektu – zrealizovaného
v období od júla 2018 do júna 2019
– bolo reštaurovať diela na papierovej podložke, ktoré sú súčasťou novej
expozície, pričom bola nevyhnutná ich odborná revízia, ošetrenie
a reštaurovanie, keďže vykazovali
mechanické a biologické poškodenia či znečistenia. Diela pochádzajú
zo starých zbierok a neboli doposiaľ
verejnosti prezentované. Zámerom
projektu bolo tieto autentické vizuálne dokumenty doby reštaurovať,
prinavrátiť im pôvodnú podobu 
a prezentovať ich v rámci expozície
„Poprad a okolie v zrkadle vekov“
v priestoroch múzea. Reštaurované
boli dve kolorované rytiny: Vodopád
vo Velickej doline z roku 1799, ktorej
autorom je Erasmus Schröt, a na diele Požiar vo Veľ kej, dielo je
z roku 1830. Odborne ošetrená bola
tiež kresba od spišskosobotského
rodáka Eugena Wallachyho s názvom Gánovce – Filice z roku 1900,
na ktorej je pohľad na travertínovú
kopu – Hrádok, ktorý je náleziskom
neandertálskeho človeka.

Prezidentka Zuzana Čaputová
v rámci pracovnej cesty v Žilinskom
kraji zavítala v piatok 16. augusta do
Národného parku Malá Fatra. Pri
stretnutí s pracovníkmi správy NP
sa zaujímala najmä o rôzne problémy, ktorým musia čeliť v súvislosti
s nevysporiadanými vlastníckymi
vzťahmi a následnými komplikáciami pri ochrane prírody. Hlava štátu
vníma, že poškodzovanie životného
prostredia je u nás čoraz citlivejšou
témou. Ochrana prírody je jednou
zo zásadných tém nielen v Európe,
ale aj všade vo svete, a seriózne by sa
jej malo začať venovať aj Slovensko.
Po úspechu na Memoriáli Jána
Stilla sa gerlachovskému bežcovi
Petrovi Mlynárovi ((ŠKP Vysoké
Tatry), niekdajšiemu reprezentantovi v bežeckom lyžovaní, neprestáva
dariť ani naďalej. Prvenstvo získal
tiež 11. augusta v Behu do vrchu
ku Kráľovej studni – 8,4 km dlhú
trať s prevýšením 370 m absolvoval v čase 33 min. a 44 sek. Skvelé
umiestnenie patrilo aj ďalším tatranským bežcom – 2. miesto: Ondrej Benka-Rybár (36:52), 5. miesto:
Martin Mlynár (39:32).
mp
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DOMÁci reťazec má v tatrách zelenú
STARÝ SMOKOVEC/VYSOKÉ TATRY – Domáci obyvatelia ako aj návštevníci
majú od uplynulého štvrtka možnosť navštíviť novú predajňu potravín.
COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo, sa rozrástlo o ďalší obchod,
ktorý je možné nájsť v Smokovci, v apartmánovom komplexe Hrebienok
Rezort II.
Členovia predstavenstva re- kou ponukou a ústretovým perťazca potravín, ktorý má na Slo- sonálom. Oficiálneho otvorenia
vensku dlhú tradíciu, sa tomuto vo štvrtok 15. augusta, ktoré sa
kroku tešia a sú presvedčení, že nieslo v príjemnom duchu, sa
zákazníkov predajňa uspokojí zúčastnil taktiež primátor mesta
širo- Vysoké Tatry Ján Mokoš: „Som
rád, že naše mesto neustále napreduje a v spoločnom úsilí sa
nám darí zvyšovať komfort
a jeho vybavenosť pre turistov, no hlavne pre
domácich. Takúto
novinku vítam
a považujem ju
za ďalší drobný krok vpred,“
uviedol.
Ako je známe, spoločnosť
COOP Jednota je

jednou z najstarších sietí obchodov na Slovensku, ktorej cieľom
je zabezpečovať prosperitu družstva a jeho členov. Kvalitnou
prácou a svedomitým prístupom
k nakupujúcim, k svojim zamestnancom a v neposlednom
rade aj k svojim dodávateľom sa
jej darí udržiavať pozíciu najväčšieho domáceho obchodného
reťazca na trhu, a teda kľúčového predajcu s najvyšším podielom slovenských potravín na
pultoch. Pritom práve lokálne
domáce produkty, ktoré disponujú vysokou kvalitou, sú v konkurencii zahraničných reťazcov
čoraz menej dostupné.
Smokovecká
predajňa
COOP Jednoty bude pre svojich
zákazníkov otvorená sedem dní
v týždni, od pondelka do nedele,
a to v čase o siedmej do devätmp
nástej hodiny.

Polianka má nové potraviny
V Tatranskej Polianke už dlhodobo chýbali potraviny. Rozhodol sa to zmeniť Marcel Lachváč, ktorému sa po mesiacoch hľadania vhodných priestorov podarilo otvoriť absentujúcu prevádzku. Novootvorený Minimarket
D+D sa nachádza v priestoroch Sanatória Dr. Guhra, ktoré je dominantou
tejto tatranskej osady.
Hoci má Tatranská Polianka miestom túr na Gerlachovský
menej ako 200 obyvateľov, tí štít – najvyšší štít Vysokých
otvorenie obchodu nadšene Tatier, ktorý navštevujú turisti
uvítali a majiteľ má pocit, že z rôznych kútov sveta. Aj oni
dlhodobá
práca
mala svoj význam.
Otvorením prevádzky
chcel pomôcť najmä
domácim, no klientelu
si získal aj medzi
kúpeľnými hosťami či
turistami smerujúcimi
na Sliezsky dom. Ten
je
východiskovým

ocenili prítomnosť obchodu,
v ktorom si môžu kúpiť potraviny,
nápoje, hygienické potreby
či
spomienkové
predmety.
Majiteľ bude sortiment podľa
záujmu postupne rozširovať
a podľa potreby možno upraví
aj čas predaja. Prevádzka je
momentálne otvorená každý deň
od 8.00 hodiny.		
kb

ilustračné foto

Program garantovan ých partnero v
Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry (ZCR VT) už od svojho vzniku
zastávalo myšlienku podpory lokálnych výrobcov, prezentácie Tatier
a pomoci svojim členom. V tomto roku predstavujeme program, ktorý
dokázal všetky tieto veci skĺbiť.
Členstvo v ZCR VT je
primárne určené podnikateľom
v cestovnom ruchu – najmä
ubytovateľom a poskytovateľom
služieb. Vzhľadom na široký
záber činností, ZCR VT
nadväzuje spoluprácu aj s inými
podnikateľmi,
pre
ktorých
členstvo nie je
určené.
Preto
sme zadefinovali
p r o g r a m
Garantovaných
p a r t n e rov,
ktorý formálne

definuje spoluprácu aj na úrovni
dodávateľov či výrobcov.
Program Garantovaní partneri je prvým krokom, ktorým sa
ZCR snaží podchytiť spoluprácu
aj na úrovni dodávateľskoodberateľských
vzťahov,
s dôrazom na lokálnosť, kvalitu
a výnimočnosť. Cieľom programu
je priblížiť lokálnych dodávateľov
členom ZCR na neformálnych
stretnutiach, možnosť ochutnať
ich produkty, novinky či vyskúšať
služby a v neposlednom rade
osobne sa zoznámiť. Takisto

prinášať
aktuálne
výhodné
ponuky určené pre členov ZCR
a spolupracovať na nových
spoločných
produktoch
či
projektoch.
Veríme, že táto spolupráca
bude mať prínos nielen pre
samotných členov ZCR, ale
aj zvýši kvalitu prezentácie
Vysokých Tatier na rozličných
akciách alebo výstavách.
S radosťou vám predstavujeme
nášho prvého garantovaného
partnera, značku Cyprianus,
ktorá sa venuje ručnej výrobe
prírodnej kozmetiky priamo
pod Tatrami už od roku 2011.
Do jej portfólia patria masážne

(pokračovanie na strane 3)
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Poďakovanie NAJLEPŠÍM
STARÝ SMOKOVEC/VYSOKÉ TATRY – Vysokým Tatrám sa v máji
tohto roka dostalo veľké uznanie – svetovo uznávaný vydavateľ turistických príručiek, špička v cestovnom ruchu, Lonely
Planet ich totiž vybral spomedzi silnej konkurencie a udelil im
prestížne ocenenie Best in Europe 2019.
Lonely Planet zdôvodňuje
toto prvenstvo najmä pre svojský
a mystický charakter Tatier –
unikátnu prírodu, ktorú tvorí
množstvo rozmanitých krás
v podobe vysokých štítov, plies
či dolín. No nie je to len príroda,
ktorá k nám láka návštevníkov.
Sú to tiež obetaví a ústretoví ľudia
a ich každodenná práca, ktorá
skladá mozaiku služieb, vďaka
ktorým sa u nás turisti cítia dobre
a radi sa sem vracajú.
Za touto významnou cenou
sa však skrýva usilovná práca
mnohých ľudí, ktorí pri svojom
povolaní odovzdávajú zo seba

to najlepšie, za čo im patrí
vďaka. V takomto pozitívnom
svetle sa im darí reprezentovať
tatranský región nielen doma na
Slovensku, ale aj v zahraničí, čoho
si je vedomý tiež primátor mesta
Vysoké Tatry Ján Mokoš. Ten
sa rozhodol osobne poďakovať
všetkým tým, ktorí svojou prácou
zviditeľňujú aj mesto Vysoké
Tatry. V stredu 14. augusta
pozval pri tejto príležitosti
riaditeľov ubytovacích zariadení
tatranských osád na krátke
stretnutie na pôde mestského
úradu v Starom Smokovci.
Pre všetkých tých, ktorí

Prijatí riaditelia tatranských hotelov (zľava): M. Šefc ml. (penzión Zora
v T. Lomnici), S. Gánovská (hotel Sorea Titris v T. Lomnici), K. Danišková (hotel Villa Siesta v N. Smokovci), M. Straková (hotel Granit v T. Zruboch), primátor mesta Ján Mokoš, P. Keruľ (kúpele N. Smokovec), M.
Warhol (Grandhotel Bellevue v H. Smokovci), M. Brejčák (hotel Sorea
Hutník v T. Matliaroch), J. Števček (hotel Sorea Urán v T. Lomnici) a M.
Koumal (Hotel Lomnica v T. Lomnici). 	 		

pracujú v oblasti cestovného
ruchu, je takéto významné
ocenenie určite istým zadosťučinením a povzbudením do ďalšej

práce, no zároveň záväzkom do
budúcna – pokračovať v dobrom
trende a rozvíjať ho.
mp
		

Nespokojnosť s CP? Napíšte svoje postrehy
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ/VYSOKÉ TATRY – Krajský odbor dopravy v spolupráci so Slovenskou autobusovou dopravou (SAD) poskytol možnosť podávania pripomienok a návrhov
k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020.
Podnety môže poskytnúť
široká verejnosť, obce, mestá či
zamestnávatelia do 30. septembra
2019. Takto získané postrehy by
mohli byť zapracované v novom
cestovnom poriadku, ktorý bude
v platnosti od 15. decembra 2019,

(pokračovanie zo strany 2)

oleje, pleťové krémy, peelingy,
za studena lisované mydlá,
glycerínové mydlá, sprchové gély
a šampóny. Táto s láskou robená
kozmetika využíva liečivú moc
prírody bez potreby chemických
prísad. Kozmetika je vhodná aj
na použitie v hoteloch a wellness
– aktuálne ju hostia využívajú
v 12 zariadeniach.
Výrobky firmy Cyprianus
môžete zakúpiť už aj v našich
Tatranských
informačných
kanceláriách. Väčší výber nájdete
v ich kamennej predajni v OC
Forum v Poprade. V prípade
záujmu o spoluprácu na úrovni
hotelov a wellness zariadení nás
neváhajte kontaktovať.
Pár slov o firme
Firmu predstavila jej majiteľka pani Mačugová: Cyprianus je
značka ručne vyrábanej slovenskej kozmetiky pod Vysokými
Tatrami, ktorá je spätá s prírodou. Nepoužívame geneticky
upravené rastliny ani výťažky
živočíšneho pôvodu. Ponúkame
širokú škálu prírodných pro-

pravdepodobne do 12. decembra
2020. Požiadavky, pripomienky,
návrhy môžete podávať k
jednotlivým
cestovným
poriadkom
–
konkrétnym
spojom na konkrétnej linke.
Môžete ich doručiť osobne do

duktov pre telo, vlasy a pokožku. Záleží nám na kvalite všetkých ingrediencií používaných
v produktoch a staráme sa, aby
bol každý produkt starostlivo
ručne robený a jedinečný. Vône
ovplyvňujú naše myšlienky, city,
telesné funkcie, rovnováhu organizmu a naše zdravie. Príroda
má tie najlepšie účinky pre naše
telo, a preto vám prinášame to
najvzácnejšie z nej. Ponorte sa
do čara prírody a vychutnajte si
pocit blaha u vás doma.
Prečo sa voláme Cyprianus?
„Inšpiroval
nás
ľudový
liečiteľ, zberateľ, vzdelaný cestovateľ Cyprián žijúci v rokoch
1724–1775 v Rakúsko-Uhorsku
ako kamaldulský mních obývajúci Červený Kláštor. Bol výnimočný najmä v oblasti medicíny,
farmácie, alchýmie a botaniky. Navštevovali ho ľudia kvôli
liečiteľským schopnostiam, a najviac ho preslávil herbár, ktorý
obsahuje 283 vylisovaných rastlín
z okolitých hôr,“ dodala majiteľZCR VT
ka. 		

podateľne alebo zaslať poštou na
adresu: Prešovský samosprávny
kraj, odbor dopravy, Námestie
mieru č. 2, 080 01 Prešov,
prípadne e-mailom: doprava@
vucpo.sk, tomas.lichvar@vucpo.
sk alebo najbližšiemu zmluvnému
partnerovi SAD Poprad – taktiež
osobne alebo poštou: Slovenská
autobusová doprava Poprad, a. s.,
Wolkerova 466, 058 49 Poprad;
e-mailom:
doprava@sadpp.
sk; hlopko@sadpp.sk.

Viac informácií nájdete na
webovej stránke mesta Vysoké
Tatry
(www.vysoketatry.sk)
v sekcii Aktuálne oznamy, kde si
môžete stiahnuť vzor tlačiva na
tvorbu cestovných poriadkov.
			
kb

BEZPLATNÁ PODPORA
LOKÁLNYCH VÝROBCOV
VYSOKÉ TATRY/SLOVENSKO – Stránka www.slovenskyvyrobca.sk je zameraná
na propagáciu veľkých i malých výrobcov, vďaka čomu spotrebiteľ nájde na
jednom mieste kvalitné slovenské potraviny a služby. Cieľom webovej stránky je, aby peniaze za domáce produkty a služby poskytované na Slovensku
ostali tým, ktorí ich vyprodukujú.

Producenti – výrobcovia a
pestovatelia – môžu bezplatne
ponúkať svoje prebytky (ovocie,
zeleninu, vajcia...), ktoré sú na
spomínanej
stránke
v kategórii „Prebytky
občanov miest a obcí
Slovenska“
zoradené
podľa jednotlivých krajov a okresov Slovenska.
Touto formou predaja
môžete svojou nadbytočnou úrodou pomôcť
nielen sebe, ale aj niekomu, kto
uprednostňuje kúpu výrobkov
od lokálnych predajcov. Uvedená možnosť predaja je pre

občanov celoročne bezplatná
a platí aj pre remeselné výrobky. Na stránke nájdete aj zaujímavé články a typy pre kutilov,
pestovateľov i rady, ako
rozpoznať kvalitné produkty, testy minerálnych
vôd, niečo o bylinkách
a zdravej príprave potravín. Na predajcov,
ktorých celkový zisk
nepresiahne 500 €, sa
nevzťahuje
daňová
povinnosť – nemusia za takýto predaj platiť dane či podávať
daňové priznanie.
			 kb
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Fotoreport - TKL

Hudobnou bodkou za turnajom mladých futbalistov v piatok 26. júla bola bratislavská skupina HEX. Obľúbená muzikantská zostava pôsobí na scéne viac ako 30 rokov a aj
pod Tatrami odohrala nezabudnuteľné koncertné vystúpenie, počas ktorého roztancovala mladšie i staršie ročníky.

kb

mp

Hoci sa 4. ročník podujatia Symphony Night pre nepriazeň počasia uskutočnil v o čosi komornejšom duchu – v kaviarni hotela Lomnica – na kvalite mu to ani
trošku neubralo. Pred divákmi vystúpili známi umelci
ako O. Brzobohatý, Gustav Brom Big Band (pod dirigentskou taktovkou V. Valoviča) či A. Zimányiová.

kb

mp

Prvá augustová sobota sa niesla v znamení živého
koncertu poprockového speváka, držiteľa nejedného hudobného ocenenia, Petra Cmoríka. V areáli novosmokoveckých kúpeľov so sprievodnou
kapelou odohral set svojich starších i novších hitov.

OKaŠ

Jeden z našich najznámejších
muzikantov súčasnosti Adam
Ďurica,
niekoľkonásobný
držiteľ ocenenia Spevák roka,
sa predstavil Tatrancom
i návštevníkom v sobotu
17. augusta. Na koncerte
zazneli hity ako Mandolína,
Spolu či Neľutujem (ktorý sa
v čase svojho vzniku stal najhranejšou skladbou v slovenských rádiách).

Hoci v rámci TKL máme za sebou sériu top
koncertov, na ktorých sa predstavili tie najzvučnejšie mená slovenskej hudobnej scény,
nechýbalo ani čosi z iného súdka. 40-členný
akordeónový orchester z Lipska Musikschule Frölich sa divákom predstavil až trikrát –
v areáli kúpeľov v N. Smokovci a mestskom
parku v T. Lomnici zahrali v nedeľu 4. 8. , v stredu 7. 8. aj v sanatóriu v T. Kotline.

OKaŠ

mp

mp

mp
Populárna
interpretka
a skladateľka Katka
Knechtová bola bezpochyby jedných z najväčších „trhákov“ tohto leta.
A nesklamala! Hudobníčka v sprievode štvorice kapelníkov odohrala v lomnickom mestskom parku
famózny koncert až pred
tisíckou divákov.

OKaŠ

mp
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Z vrcholov a dolín

Rekord v návštevnosti nepadol
V utorok 6. augusta sa uskutočnilo pravidelné počítanie návštevníkov
národných parkov, ktoré je dôležitým ukazovateľom zaťaženosti
vybraných lokalít a slúži ako smerodajný údaj pri plánovaní údržby
turistického terénu. Štátne lesy TANAP-u zaznamenávajú počty turistov
každoročne, a to od roku 1972.
Terén mapovali zamestnanci
spolu s dobrovoľníkmi viac ako
dvanásť hodín, medzi 5. hodinou
ráno a 19. hodinou večer evidovali počty návštevníkov ako aj
ich národnosť na takmer štyroch
desiatkach lokalít. Kým výsledky
jednodňového rátania spred roka
dosahovali číslo 24 061 návštevníkov, tentoraz to bolo skoro
o štvrtinu menej – do prostredia
Vysokých Tatier zavítalo v tento
deň 18 624 ľudí.
Po prvý raz v histórii
Tohtoročnou novinkou bolo
tiež počítanie štvornohých výletníkov: „V poslednej dobe sa
najmä v súvislosti s prípravou
nového Návštevného poriadku
TANAP-u vedú dosť búrlivé diskusie o tom, či pes do národného
parku patrí alebo nie, a tak sme sa
práve tohtoročné sčítanie rozhodli
využiť na to, aby sme zistili, koľko
psov sa skutočne pohybuje v tom-

to vzácnom území,“ uviedol Peter
Spitzkopf, vedúci prác celospoločenského významu Štátnych
lesov TANAP-u. Výsledok však
prekvapil aj tunajších odborníkov, keďže bolo napočítaných až
253 psov.
Najpopulárnejšie ciele
Najviac turistov sa tentoraz
vybralo pod Slavkovský štít, ich
cieľom bol Hrebienok. Kým pešo
sa na vychádzku vybralo 1 009
turistov, trasu pozemnou lanovkou zo Starého Smokovca absolvovalo až 2 663 ľudí!
Vysoká frekvencia pohybu
tatranských návštevníkov bola
však zaznamenaná aj na iných
miestach – Skalnaté pleso si za
cieľ svojho výletu zvolilo 2 767
ľudí (z toho 2 606 kabínovou lanovkou), Popradské pleso privítalo v tento deň 2 534 turistov,
pričom 1 036 od zastávky električky a zvyšných 1 498 prišlo po

turistickom chodníku zo Štrbského Plesa.
Spomedzi
monitorovaných
vrcholov boli opäť viac populárne Rysy – z poľskej strany na ne
vystúpilo 143, zo slovenskej 290
výletníkov. Kriváň v deň sčítavania navštívilo 156 turistov.

tinácie. Do doliny zamierilo síce
len 24 ľudí, no Zadné Meďodoly
privítali 233 turistov.
V Západných Tatrách bolo
najrušnejšie v Tichej doline
(1 170 ľudí), Roháčskou dolinou
sa prešlo 870 ľudí, do liptovských
dolín zavítalo 585 návštevníkov.

Turisticky príťažlivé zákutia
Pre komplikácie po minuloročných letných povodniach
museli zamestnanci TANAP-u
vlani vynechať
Javorovú dolinu
a Zadné Meďodoly. Toto
leto boli však
opäť v rámci
počítania zahrnuté medzi
obľúbené turistické des-

Výsledky aj z Pienin
V rovnakom termíne sa uskutočnilo tiež počítanie návštevníkov, ktorí si za destináciu svojho
výletu zvolili Pieninský národný
park, kde medzi turistami – rovnako ako v minulých rokoch –
prevládali Poliaci. Turistickým
chodníkom v Prielome Dunajca
od Červeného Kláštora do Lesnice v čase zrátavania prešlo 199
peších a 1 098 cyklistov, ďalších
5 126 osôb prepravili plte, kajaky
či rafty.
kb
mp

AIR – TRANSPORT EUROPE nekončí
Červené vrtuľníky Agusta budú aj naďalej pomáhať zraneným na
celom Slovensku. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
na základe výberového konania rozhodol, že spoločnosť AIR –
TRANSPORT EUROPE bude minimálne ďalších šesť rokov prevádzkovať vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu vo všetkých siedmich strediskách leteckej záchrany na Slovensku.
AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s r. o., pôsobí na slovenskom leteckom trhu od roku
1991. Poskytuje prevažne služby v
oblasti leteckej záchrany (VZZS)
a leteckého priemyslu, čím sa stala
prevádzkovateľom a strediskom
údržby vrtuľníkov. Spoločnosť
vykonáva leteckú záchranu formou neštátneho zdravotníckeho
zariadenia na základe povolenia

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. V popradskom
hlavnom sídle a v operačných
strediskách v Bratislave, Nitre,
Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici,
Košiciach a v českom Olomouci
zamestnáva celkovo viac ako 100
ľudí, ktorí sú v nasadení 24 hodín
denne, 7 dní v týždni, 365 dní
v roku. V prípade núdze sú na čísle 18 155. 			
kb
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Najviac medveďov bolo opäť na hrebienku
Už dvanásty raz sa na Hrebienku konali štvordňové Medvedie dni – najnavštevovanejšie letné podujatie pre rodiny
s deťmi. Organizátori pripravili pre návštevníkov nové atrakcie a súťaže, ale aj množstvo vzdelávacích aktivít pre všetky
vekové kategórie.
„Veľkou novinkou týchto botanikov, lesných pedagógov
Medvedích dní bol areál dopl- a pracovníkov Tatranského
nený o rôzne atrakcie či animá- národného parku, ktorí porozcie, ako aj pódiový program na právali zaujímavosti o prírode,
dvoch miestach. Tohtoročnou jej ochrane a o tom, ako jej
novinkou bolo aj množstvo môžeme pomáhať aj my.
tvorivých dielní, kde si mohli
Festival odštartoval preddeti a dospelí vyskúšať výrobu stavením Asterix a voľba
hračiek či iných zaujímavých starostu, ktoré zahrali herci
predmetov z dreva, plastu, z Divadla hudby detským divosku či kovu,“ vymenoval ob- vákom aj v rámci Tatranského
chodno-marketingový mana- kultúrneho leta. Návštevnížér TMR Vysoké Tatry Lukáš kov roztancovala škola tanca
Brodanský. Radosť z podujatia s Credance – nadnárodným
neskrýval ani primátor mesta tanečno-umeleckým profesiVysoké Tatry Ján Mokoš, kto- onálnym zoskupením. Jeho
rý je jeho spoluorganizátorom zakladateľom je choreograf
už od prvého ročníka: „Teší a tanečný pedagóg Laco Cmoma obrovský záujem o Vysoké rej, ktorý pre deti pripravil
Tatry, o toto podujatie, ako aj tanečné lekcie plné humoru.
množstvo nových aktivít, ktoré Na pódiu vystúpil aj známy
návštevníci nájdu na jednom spisovateľ, básnik a rozprávmieste. Svoju prácu predviedli kar Daniel Hevier. Ten porozaj horskí nosiči a záchranári, prával o tajomstvách čítania,
ktorí návštevníkov zasväti- o knihách a textoch piesní,
li do tajov profesií typických ktoré napísal a dodnes ich
pre vysokohorské prostredie.“ počúvame z rádií. NasledoNechýbali ani ukážky prác val environmentálno-zábavný
program Plasťáci, súbor SĽUK,
svetový muzikálový hit Cats,
workshop zameraný na čítanie
s porozumením, ukážky práce
včelára, rezbárov a iných
remeselníkov, od ktorých
sa mohli deti niečo naučiť,
prípadne si domov odniesť
okrem spomienok aj originálkb
ny darček z výletu.

Radosť je voľba
Jedným zo sprievodných programov dňa farnosti, ktorý sa
každoročne organizuje na odpustovú slávnosť svätého Petra
a Pavla, bol benefičný muzikál s názvom Radosť je voľba.
Mládež tatranskej farnosti pripravila predstavenie o radosti,
inšpirované biblickým príbehom márnotratného syna, ktorý
odchádza hľadať radosť niekam
inam, pričom opúšťa Otca a zároveň aj zdroj pravej radosti.
Cieľom predstavenia bolo pripomenúť nám všetkým, aby sme zostali tam, kde sme a aby sme žili
radosť tam, kde sa nachádzame,
vždy v spojení s Otcovou vôľou,
lebo radosť je stav nášho vnútra,
nie ponuka vonkajších možností.
Prvotný podnet na vytvorenie
muzikálu prišiel od samotnej
mládeže, keď sa na fare zúčastnili

prezentácie projektu Mary´s Meals, ktorý pomáha deťom tretieho
sveta, aby počas školského roku
mali pravidelnú stravu. Táto myšlienka mladých tak nadchla, že sa
rozhodli zapojiť do benefičného
muzikálu, aby pomohli týmto
deťom. Samotným predstavením
prispeli danému projektu toľko,
aby 22 detí malo počas budúceho
školského roka pravidelnú stravu.
Svojou dvojmesačnou námahou
pri nácvikoch a samotným muzikálom nezmenili celý svet, ale
určite zmenili svet 22 deťom, za
čo im patrí veľká vďaka.
Dávid Sklarčík, kaplán
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STOPY dávnej minulosti
Doktor Mikuláš Szontagh st. založil prvé klimatické
kúpele v Uhorsku a dal postaviť prvý kostol vo Vysokých Tatrách. O tom, ako sa pričinil o vznik a rozvoj Nového Smokovca, sa môžete dozvedieť počas
komentovanej prednášky s evanjelickým farárom
Pavlom Kušnírom.
Hoci MUDr. Mikuláš
Szontagh žil len krátko, za
56 rokov toho stihol naozaj
veľmi veľa. Okrem toho, že
bol jedným zo zakladajúcich členov prvej turistickej
organizácie,
organizoval
školenia pre vodcovskú
činnosť, venoval sa botanike, vydával časopis o Vysokých Tatrách a zaslúžil sa aj
o rozvoj duchovného života
i športu. Jedenásť rokov po
založení kúpeľnej osady
Nový Smokovec tu dokončil prvý kostol v Tatrách,
ktorého vysviacka sa konala
24. júla 1887.
Význam Szontaghovskej rodiny cítiť v kostole

dodnes: pred oltárom môžete vidieť zamatové kľakadlá
s ručne vyšívaným erbom
rodiny Szontaghovcov. Svoj
príbeh má tiež oltárny obraz
v novosmokoveckom kostolíku či slnko z rodinného
erbu, ktoré sa dostalo aj na
kríž kostola. O kráľovskom
radcovi Mikulášovi Szontaghovi, rodinných symboloch, kostole i o krypte,
v ktorej odpočíva spolu
so svojou prvou i druhou
manželkou, vám porozpráva Pavel Kušnír. „Historik
Pavel Dvořák často zdôrazňoval potrebu poznať dejiny. To ma inšpirovalo, aby
som lepšie spoznal lokálnu

históriu, sprítomňoval tento odkaz aj do súčasnosti
a priblížil ho aj návštevníkom. Chcel som im priblížiť
doktora Szontagha, ktorý
aj mňa veľmi ovplyvnil. Žil
ozaj krátko, ale veľmi zodpovedne sa postavil k svojmu
životu – ku kapacite času,
ktorá mu bola daná. Zvládal všetky povinnosti lekára, záľuby, lásku k prírode,
k Bohu, k rozvoju miesta,
kde pôsobil. Toto využívanie času je pre mňa inšpiráciou,“ povedal Pavel Kušnír,
ktorý vo Vysokých Tatrách
pôsobí už 30 rokov.
Komentova nú
prehliadku evanjelického
kostola a krypty v Novom
Smokovci môžete absolvovať aj v septembri – každú
stredu, piatok a nedeľu
o 18.30 hodine. Vstup je
voľný.
kb

Nenápadný vstup do rodinnej krypty sa nachádza na bočnej strane kostola. Slniečko
pod krížom pripomína dielo osobností, na
ktoré by sme nemali zabúdať.

V sobotu 10. augusta sa v blízkosti Chaty pod Rysmi uskutočnila
svätá omša, celebrovaná kňazmi z farnosti Vysoké Tatry.

Mária Dubecká

Hory sú už odpradávna rôznymi kultúrami považované za miesta
Božej prítomnosti. Prekonaním nadmorskej výšky je človek akoby
bližšie k Bohu. Zároveň však prekonáva namáhavé úseky, opúšťa
komfort a pohodlie domova, púšťa sa do nepoznaného a necháva
sa uniesť tajomnom, ktoré v sebe horská príroda ukrýva. V tom je
obsiahnutá i akási metafora života – až po prekonaní prekážok dokážeme totiž uvidieť ozajstnú hodnotu udalostí, ľudí a vecí v našich
životoch... Až vtedy objavíme skutočnú krásu a na mnohé zdanlivé
problémy sme schopní v okamihu zabudnúť, vnímame svet v prítomnosti. A pri všetkej tej kráse, vnútornom pokoji a v obklopení takejto
dokonalosti sme si istejší prítomnosťou kohosi, čohosi, čo nás presahuje. Najbližšia sv. omša v horách bude 21. septembra o11.30 hodine
na Jahňacom štíte.
			
mp

T R H Y, k t o r é s ú z á ž i t k o m
Tohtoročné tatranské leto sa skutočne môže popýšiť pestrým
výberom podujatí. A hoci počasie v ostatných týždňoch ukazuje
svoje vrtochy, usporiadateľov neodrádza ani to.
Keď sa spojí talent hudobníkov
so šikovnosťou ručných tvorcov, neopakovateľnou tatranskou scenériou
a príjemnými ľuďmi, je jasné, že výsledok môže byť nanajvýš pozitívny.
Rovnako to bolo aj v prípade piateho
ročníka obľúbených Smokoveckých

trhov umenia a zábavy. Tie sa konajú
v bezprostrednej blízkosti Kaviarne
a čajovne U Vlka v Starom Smokovci a každoročne potešia množstvo
návštevníkov Tatier, no ujsť si ich
nedajú ani domáci. Podujatie má za
cieľ prezentovať, zviditeľniť lokálnych
umelcov a tiež kultúru, no zároveň je
najmä výbornou príležitosťou pre
relax a nasatie pohodovej atmosféry.
Okrem pestrofarebných stánkov, v ktorých výrobcovia ponúkali
svoje výrobky (keramiku, dekorácie, šperky, hračky, tkané koberce
a mnohé iné), už tradične v rámci
podujatia nechýbal ani sprievodný

program. Pre záujemcov boli počas
týždňa od pondelka 5. augusta do
nedele 11. augusta pripravené štyri
vystúpenia heligónkarov podtatranského regiónu aj širšieho okolia

a program dopĺňali poetické pásma.
A či už v podobe zážitku alebo jedinečného výrobku na pamiatku –
každý si odniesol čosi pre seba...
mp
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Prekvapenie v korune smreka
Odborníkov zo Správy TANAP-u potešilo zistenie, že najznámejšia slovenská orlica Anička
prospieva, ba dokonca sa jej podarilo priviesť
na svet aj ďalšie mláďa.
pozorovali
a
fotograficky
zdokumentovali koncom júla.
Potešujúce je, že Anička je stále
v dobrej kondícii, hoci už nie je
najmladšia. Jej vek odhadujeme
na minimálne desať rokov,“
prezradila Erika Feriancová zo
Správy TANAP-u. Hoci ochrana
hniezdnych lokalít chránených
druhov vtákov je „beh na
dlhé trate“ (je za ňou mnoho
hodín strávených v teréne pri
identifikácii hniezd a následné
hľadanie dohody s vlastníkmi
pozemkov na rokovaniach),
ochranárov tohtoročná novinka
napĺňa veľkou radosťou, čo
svojimi slovami potvrdzuje
aj riaditeľ Správy TANAP-u
Pavol Majko: „To, že sme orlicu
opäť spozorovali na jej území,
je veľmi dobré. Sú to chránené
druhy, ktoré citlivo pozorujeme,
majú veľký ekologický význam,
likvidujú hlodavcov škodlivých
poľnohospodárstvu,
takže
majú prínos aj pre človeka z
hľadiska biologickej ochrany
poľnohospodárskej krajiny.“
mp

Správa TANAP-u

Orol krikľavý

Na Slovensku sa jeho populácia sústreďuje najmä do východných
a severných oblastí. Samec a samica sú rovnako sfarbení – jednofarebne tmavohnedí na celom tele, na hlave a na vrchnej časti tela
je perie svetlejšie. Tento druh operenca patrí k našim najmenším orlom. Dosahuje hmotnosť 1 100–1 700 g, rozpätie krídel má cca 150
cm. Často krúži alebo sedáva na vyvýšených miestach, no pomerne
často a obratne sa pohybuje tiež po zemi. Hniezdi predovšetkým
v pahorkatinách a na okrajoch pohorí, ale aj priamo vo väčších
horských kotlinách, v rôznych typoch lesov. Je to sťahovavý druh,
v druhej polovici septembra odlieta do Afriky. Na hniezdiská sa
vracia v pároch začiatkom apríla. Po prílete predvádzajú samec
a samica svadobné lety. Orol krikľavý je veľmi verný svojmu teritóriu
aj hniezdu, ktoré je obsadzované viac rokov. Znášanie vajec sa začína
koncom apríla až v prvej polovici mája. Na starostlivosti o mláďatá
sa podieľajú obaja rodičia – samec obstaráva potravu, samica kŕmi.
Mláďa opúšťa hniezdo vo veku 8 týždňov, väčšinou v prvej polovici
augusta. Orol krikľavý loví zväčša cicavce, najmä drobné hlodavce,
menej aj väčšie druhy a príležitostne vtáky, najmä ich mláďatá. Ako
potrava mu slúžia i plazy, obojživelníky a hmyz.

VYsoké TATRY VO FILME
Tvorcovia úspešného dokumentárneho filmu Tatry, Spiš, Pieniny – o krásach Slovenska a miestach,
na ktoré nesmieme zabudnúť, si po roku vzali do
hľadáčika Vysoké Tatry. Prostredníctvom filmového
príbehu chcú ukázať jedinečné kúty našej vlasti,
ako aj zdôrazniť významný environmentálny aspekt
vzácnej prírody, ktorú musíme chrániť.
„Naším plánom je spraviť
rovnako ako pred rokom
28-minútový
cestovateľský
film, ktorý ukáže človeku, že
nemusí utekať na dovolenku
tisíce kilometrov, aby si
oddýchol a niečo zažil, ale
má to aj tu. Zameriavame sa
na prírodné krásy, kultúru,
možnosti náročnej aj rekreačnej
turistiky, spoznávanie histórie
a mestských pamiatok. Každý
by si mal nájsť vo filme niečo,
čo ho zaujíma. Slovensko je na
krásy veľmi bohatá krajina,
len je vlastnými obyvateľmi
často nedocenené. Sú tu naozaj
významné miesta a žili tu
osobnosti, ktoré boli súčasťou
tvorenia svetovej histórie. Na to
nesmieme zabúdať. Postupne
by sme chceli prostredníctvom
dokumentov spracovať celé
Slovensko,“ povedal autor
idey, režisér Miro Damonson.

Hľadanie seba samého
Dokument je príbehom
muža unaveného rušným
životom
veľkomesta.
Hlavný
hrdina,
ktorého
hrá Filip Kuzma, spoznáva
prírodné krásy a krásy
kultúrneho dedičstva, ktoré
chce priblížiť divákom ako
zaujímavé tipy na výlety vo
Vysokých Tatrách a okolí.
Vo vysokohorskom prostredí
nachádza pokoj a uvedomuje
si výnimočnosť nášho regiónu.
Táto myšlienka je akýmsi
odkazom, že príroda je pre
ľudské zdravie a duševnú
pohodu
nenahraditeľná.
Počas desiatok dní v teréne
kameramani Michal Večeřa
a Pavol Palárik spoločne
s Filipom Kuzmom a Mirom
Damonsonom
navštívili
viaceré vysokohorské chaty,
Lomnický štít, múzeá, galérie,
podtatranské mestá a neobišli

ani Beliansku jaskyňu, kúpele
a kultúrne podujatia. Od
rána do neskorého večera
boli v teréne, pretože Vysoké
Tatry sú miestom, ktoré má čo
ponúknuť v každom počasí.
Film z produkcie Stauder

t

Koncom
júna
bolo
v Aničkinej hniezdnej lokalite
na základe záletov do lesného
porastu objavené novopostavené
hniezdo.
Operenca
však
ochranári identifikovali až o čosi
neskôr, začiatkom augusta,
a to na základe číselného
označenia z krúžku. Práve
vďaka
tomuto
farebnému
značkovaniu vzácneho vtáctva
majú odborníci a ochranári
na Slovensku lepší prehľad
o výskyte orla krikľavého.
Označených modrým krúžkom
ich u nás lieta už niekoľko
stoviek.
Vzhľadom na skutočnosť,
že orly vytvárajú celoživotné
monogamné
partnerstvá
a sú výbornými ochrancami
svojho hniezda a rodiny, dá
sa predpokladať, že „hrdým
otcom“ mladého dravca je
Aničkin
dlhoročný
druh
Arnold. „S potešením môžeme
teda potvrdiť, že párik ,našich‘
orlov úspešne vychoval opäť
jedno mláďatko, ktoré sme

Holding vzniká v spolupráci
s Oblastnou organizáciou
cestovného ruchu a mestom
Vysoké Tatry. Hotový by mal
byť koncom novembra, kedy
plánujú premiérové vysielanie
pre RTVS.		
kb
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Po m o c p s y c h o l ó g a u ž d á v n o n i e j e t a b u
Od júna sa v Zdravotnom stredisku v Novom Smokovci nachádza prvá
psychologická ambulancia v meste Vysoké Tatry. Za jej dverami ordinuje charizmatická Iva Gacíková, ktorá už 15 rokov lieči duševné problémy
svojich klientov, čím zároveň pomáha odstrániť aj negatívne zdravotné
symptómy.
Iva Gacíková – rodáčka z Tatranskej Lomnice – sa zameriava na klinickú psychológiu
a psychoterapiu. Pracovala v Univerzitnej
nemocnici v Bratislave – Ružinove v dennom
psychiatrickom stacionári, predtým v liečebni
Hronovce a 3 roky ako školská psychologička.
Nedávno sa vrátila do Vysokých Tatier, kde si
otvorila vlastnú psychologickú ambulanciu.
Vašou špecializáciou je klinická psychológia a psychoterapia. Čo si môžeme pod
týmito termínmi predstaviť?
Zameriavam sa na dve hlavné platformy:
ambulancia a komerčne ladený koučing –
poradenstvo v osobnom rozvoji pre podnikateľov, kurzy pre firmy, jednotlivcov, ale
aj športovcov, ktorí chcú napredovať a zlepšiť
svoje výkony. Ambulancia je zdravotnícke
zariadenie, kde prichádzajú ľudia, ktorí majú
akékoľvek ťažkosti a trápenia.
Ktorá cieľová skupina najčastejšie vyhľadáva vašu pomoc?
Psychologickú pomoc vyhľadávajú pacienti s jemnými ťažkosťami až psychiatricky
závažnými ochoreniami. Čoraz častejšie ma
vyhľadávajú ľudia, ktorí vedia, že sedenie
im môže pomôcť v ich osobnom rozvoji.
Koučing má väčšinou jasne stanovené ciele
ako napríklad zvládanie stresu, odstránenie
pochybností pred náročnou skúškou a podobne.
Kedysi bolo tabu vyhľadať pri rôznych
životných stratách a problémoch odbornú
pomoc. Ako je to v súčasnosti?
Pacienti, ktorí majú ťažkosti, často cítia
akýsi blok navštíviť psychológa – je to pre
nich stále tabu. Neuvedomujú si, že duševné
zdravie je rovnako dôležité ako telesné. Ak
nás niečo bolí, vyhľadáme doktora. No ak
nás bolí duša, stále sa ošívame a bojujeme
s tým sami, čo spôsobuje omnoho závažnejšie

problémy – trápenia, ktoré následne
prechádzajú do zdravotných problémov.
Naša kultúra nie je naučená vyjadrovať to, čo
cítime. Avšak človeku sa po rozhovore uľaví,
vyrieši množstvo otázok a často i zdravotných
problémov.
Verím, že ľudia sa prestanú báť a odstránia zábrany navštíviť ambulanciu, pretože
každý z nás má čo zlepšovať. Máločo sa vyrovná pocitu, keď sa dostaví výsledok. Je to
však poctivá, trpezlivá práca.
Kedy vyhľadať vašu pomoc?
Služby psychológa môže vyhľadať každý,
kto cíti, že potrebuje zmenu. Či už chce
vyriešiť nejaké ťažkosti, alebo ak sa chce mať
ešte lepšie a potrebuje „rásť“ – zlepšiť svoje
fungovanie.
Nech ľudia prídu, keď sa čokoľvek udeje, prípadne im ide o kariérny rast, zlepšenie
medziľudských vzťahov, zlepšenie každodenného žitia, odstránenie porúch a zdravotných psychosomatických problémov. Znie
to možno neuveriteľne, ale ak rozumieme
sami sebe, naozaj žijeme lepšie. Ak pochopím
príčiny svojho konania, viem obmedziť to zlé
a zušľachtiť to dobré. Výskumy neurovied
potvrdzujú, že terapia pozitívne mení ľudský
mozog.
Často do ambulancie prídu pacienti na
podnet lekára, zamestnávateľa alebo blízkych.
Vydávam potvrdenia o spôsobilosti pre
rôzne inštitúcie – školy (školská zrelosť),
políciu (žiadosť o zbrojný pas), SBS služby.
Z rozhovorov a testov viem odporučiť výber
školy, životné smerovanie.
Niektoré z motívov hľadania pomoci sa
dajú nazvať lekárskou diagnózou – psychiatrickou poruchou, ako napr. porucha spánku,
depresia... U nás sú to často nediagnostikovateľné stavy ako závažné pochybnosti, trápe-

nia. Najčastejšie príčiny ľudského trápenia sú
strata blízkeho a významné životné udalosti,
ktoré môžu byť síce pozitívne, no vyvolávajú
v našom vnútri stres.
Ako prebieha sedenie v ambulancii?
Klasické vyšetrenie sa robí formou testov,
dotazníkov, testovacieho rozhovoru, ktorý je
najčastejšou metódou našej vedy. O človeku
sa najviac dozviem z jeho rozprávania.
Nie som lekár, takže lieky nepredpisujem.
Zameriavam sa na psychoterapiu, teda liečbu
psychologickými spôsobmi – rozhovorom
či imagináciami. Naša psychika rôznymi
symptómami vyjadruje, že sa v našom
vnútri deje niečo, čím je potrebné sa
zaoberať. V liečbe sa preto zameriavame na
vyjadrovanie pocitov a ich porozumenie.
Ako podľa vás môžeme zmeniť svoj život
k lepšiemu?
Mali by sme častejšie vyjadrovať, ako
sa cítime, čo sa v našom vnútri odohráva.
A následne tomu porozumieť. Premýšľať nad
tým, prečo konáme tak, ako konáme, spomalenie, zastavenie a bližší kontakt so sebou
určite liečia. Už dávne filozofické princípy, na
ktorých je založená psychoterapia, odporúčajú zastavenie. V blízkom a dôvernom rozhovore má klient možnosť prestrieť na stôl svoje
životné karty a v bezpečnom prostredí si ich
prezrieť a porozumieť im: čo ma teší, čo mi
škodí... Často to ľudia dokážu bez psychológa – sami, s priateľom, kňazom, no keď už
nepomáhajú a dotyčný cíti, že vyčerpal vlastné možnosti, je načase vyhľadať terapeutický
vzťah. Psychológ je odborník, ktorý pozná
nástroje, ako ľudsky pomôcť. Terapeut nikdy
nesúdi, ale vždy dokáže klienta správne naviesť, aby našiel svoje odpovede, smerovanie,
riešenie.
Kde vás nájdeme?
V ambulancii v Novom Smokovci,
prípadne si vieme dohodnúť termín stretnutia telefonicky (0903 977 414) alebo mailom
kb
(ivagacikova@gmail.com). 		

ÚSPEŠNÁ TEÓRIA ŠŤASTIA

Rasťo Hatiar má na
svojom konte ako kameraman,
scenárista a režisér množstvo
snímok, za ktoré získal
desiatky ocenení doma i v
zahraničí.
V
súčasnosti
sa venuje okrem iného
produkcii
dokumentárnych
filmov z horského prostredia
a športov, ktoré vysiela v relácii
Extrémne v horách stanica
RTVS.

Príbeh o skromnom, no
šťastnom živote, o lezení a priateľstve, ocenila medzinárodná
porota na talianskom festivale
Cervino CineMoutain ako najlepší horolezecký film roku
2019. Film sa umiestnil dokonca ešte lepšie ako oscarový
film Free Solo so svetoznámym
lezcom Alexom Honoldom či
legendárny The Dawn Wall s
Tommym Caldwellom. Filmo-

t

Albert Einstien zhrnul návod na šťastný život do dvoch
viet: „Pokojný a skromný život prináša viac radosti než
honba za úspechom, z ktorej plynie len večný nepokoj.“
„Kde je vôľa, tam je cesta.“ Tieto citáty sa nesú filmom
Rasťa Hatiara Teória šťastia podľa Rybanského, ktorý
získal v konkurencii oscarových filmov prvé miesto na
prestížnom medzinárodnom festivale v Taliansku.

vý príbeh Teória šťastia podľa Rybanského z dielne Rasťa Hatiara
ocenila porota festivalu pod ikonickým Matterhornom ako „Film,

ktorý sa dotýka srdca. Ocenili sme
samotný príbeh aj jeho spracovanie.
Režisér uvažuje o kontraste generácií porovnaním (pokrač. na str. 17)

Dedo Rybanský s Peťom Kuricom

R. Hatiar
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avizujeme
Prázdninová sobota 24. augusta bude na Štrbskom Plese patriť už
9. ročníku podujatiu Svište na Plese. Dobrodružná rodinná súťaž je
postavená na športovo-edukačnom
princípe v prekrásnom tatranskom
prostredí. Jej cieľom je prebudiť v
deťoch záujem o pohyb a prírodu.
Podujatie je vhodné pre deti vo veku
od 6 do 12 rokov, ale môžu sa ho zúčastniť aj deti do 15 rokov a rovnako
tiež rodičia. Stanovištia budú rozdelené do dvoch oblastí. Časť stanovíšť
bude umiestnená pri údolnej stanici
lanovky a ostatné pri stanici lanovky na Solisku v nadmorskej výške
1 840 m n. m, kam sa môžete vyviezť
lanovkou alebo vystúpiť pešo ako
správny svišť. Registrácia na podujatie Svište na Plese sa začína pri nástupe na lanovku v sobotu od 9.00 hod.,
štart súťaží je plánovaný na 9.30 hod.
Registrácia a vstup na podujatie je
zdarma.
Pri príležitosti 75. výročia
Slovenského národného povstania
sa v sobotu 24. augusta vo Veľkej
Lomnici uskutočnia ukážky historických bojov. Na ploche za
Apartmánmi Lomnica je na programe prezentácia historickej techniky
a zbraní SNP (od 11.00 hod.) či rekonštrukcia udalostí z augusta 1944
(od 13.00 hod.).
Nedeľa 25. augusta sa bude
niesť v znamení parkour tréningu
pre všetkých s názvom Sloboda
pohybu. Ak medzi 10.00 až 18.00
hodinou zavítate do mestského parku v Tatranskej Lomnici, nedajte si
ujsť balančné a akrobatické vystúpenia MS vo fitness Michala Barbiera
a tréning rôznych úrovní umenia
parkour v hudobnom sprievode či
vystúpenie cyklotrialistov z Biketrial
clubu Poprad. Vstup na podujatie je
zdarma.
Blíži sa veľké finále série Tatry
v pohybe Prestige Tour 2019, ktorá
aj tento rok vyvrcholí Podtatranským polmaratónom 1. septembra. Ten spája Poprad s mestom Svit
a prechádza Spišskou Teplicou.
V utorok 3. septembra o 17.00
hod. sa v Tatranskej galérii v Poprade uskutoční ďalšia z cyklu odborných prednášok Z dejín umenia
a kultúry Spiša. V poradí 28. téma
je venovaná lettrizmu v slovenskom
a českom umení – o tejto výtvarnej
tendencii, v rámci ktorej sú pre dosiahnutie estetického a obsahového
účinku používané písmená v rozličných kompozíciách a kontextoch,
bude referovať Lívia Pemčáková.
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ZLATO Spod BELiaNSKyCH tatIEr
Belianska príroda ukrýva tie najrôznejšie poklady a
rodina Gažovičovcov zo Ždiaru o tom vie svoje. Od roku
2013 má totiž neobyčajné susedky, včely. Tie mladých
manželov priviedli k podnikaniu, ktorému v ostatných
rokoch venujú značnú časť svojho času, a spod ich rúk –
a samozrejme aj vďaka usilovným pomocníčkam – vznikajú ručne vyrábané včelie produkty.
Prírodná kozmetika, svieč- a skúšania stále čohosi novéky, med, no i ďalšie včelie pro- ho. „Technologicky najzložitejdukty pod značkou U šťastnej šie je práve mydlo – varí sa
včely si za tie roky našli a stále z olejov a masiel
nachádzajú svojich adresá- s hydroxidom
tov, spokojných zákazníkov, s o d n ý m ,
dokonca aj za hranicami takže je
Slovenska. Úle majú Gažo- to už
vičovci umiestnené takmer taká
v 1 000-metrovej nadmorskej chévýške, čo značí, že ich včely
zbierajú nektár z prostredia tej
najčistejšej tatranskej prírody.
Zároveň to však so sebou nesie
isté špecifiká – najmä menšiu
produkciu, ktorá je ovplyvne- mia.
ná kratšou sezónou (a to sko- Je to
ro o dva mesiace). Kým včelári a k o
v podhorí prvýkrát vytáčajú k e b y
med, belianske včielky sa ešte s t e
len prebúdzajú.
chce„Začínali sme s menším li
upiecť
počtom včelstiev. Manžel chcel chlieb, ale trochu
chovať včely odjakživa, keďže ťažšie,“ vysvetľuje s úsmemá k prírode blízko a je tiež vy- vom.
študovaný lesník. Aj do výroby
U šťastnej včely majú certikozmetiky som sa púšťala po- fikovanú výrobňu, ktorá musí
stupne – ako prvé som vyrábala spĺňať prísne podmienky: „Trmedové mydlá. Najprv som to valo nám skoro rok, kým sme
považovala skôr za také hobby, to zlegalizovali,“ prezradila výno potom mi známi z môjho robkyňa zdravej kozmetiky. Ku
okolia dali impulz k tomu, že každému výrobku, uvedenému
som skúšala robiť aj ďalšie veci, na trh, prislúcha certifikát –
keďže po šetrnej prírodnej koz- správa o jeho bezpečnosti (premetike bol dopyt. Začínali sme chádza rozbormi, musí mať
s piatimi produktami,“ spomína svoj recept a zloženie, ktoré
Katarína Gažovičová na obdo- následne preveria laboratóriá
bie, kedy táto myšlienka zača- – kontrolované sú množstvá
la nadobúdať reálne kontúry. prísad, ich pomery či cudzoZa celou „alchýmiou“ sú však rodé látky). „Kozmetiku nie
roky učenia sa, vylepšovania je legálne predávať bez týchto
certifikátov. Ja
archív U šťastnej včely som si ich urobila hneď na
začiatku. Asi
rok som zisťovala, o čo by
zákazníci mali
záujem – prvé
výrobky
som
skúšala najmä
na veľmi citlivej
pleti, napríklad
u ľudí, ktorí
majú ekzémy
a neznesú konvenčnú kozmetiku.“
Ako ďalej

priblížila K. Gažovičová, proces prípravy je pomerne zdĺhavý. Všetko sa musí pripravovať
a roztápať pomaly, aby sa to neprehrialo, následne to musí pomaličky chladnúť... A aj vzhľadom na to, že je táto tatranská
kozmetika vyrábaná ručne, bez
akýchkoľvek prístrojov, trvá
trošku

dlhšie,
aby bol dosiahnutý taký výsledok, aký má byť. Kozmetika
je inšpirovaná prírodou Belianskych Tatier, pridávané sú
do nej tiež bylinné extrakty a
v minimálnej miere esenciálne
oleje.
V súčasnosti majú Gažovičovci 35 včelích rodín a ich
včielky lietajú najmä na kvety
a medovicu, nakoľko v okolí
Ždiaru nie je okrem zemiakov
poľnohospodársky využívaná
krajina. A hoci má táto práca svoje úskalia, manželia by
nemenili: „Hlavne treba mať
pre to cit, včielky sú predsa len
živé organizmy. Veľmi dôležité
je tiež počasie a dobrý odhad
na to, kedy môžete do včiel nahliadnuť.“
Blahodarné účinky medu,
propolisu či peľu na ľudský organizmus sú všeobecne známe
už po stáročia. No vedieť, ako
s nimi ďalej pracovať, ako vyskladať a premietnuť to najlepšie z nich trebárs do krému, si
vyžaduje nielen skúsenosti, ale
aj talent, dar. A U šťastnej včely
je bezpochyby prítomná ešte
jedna dôležité esencia – všetko
je robené s láskou.
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N O S TA L G IA - S P O M I E N K Y ?
Stretnutie najstarších tatranských lyžiarskych funkcionárov

Stretnutie sa uskutočnilo 1. júna v Novej
Lesnej na Lipovej ulici na moje pozvanie
v záhrade, vo voľnom prístrešku s krbom. Bolo
to stretnutie starých priateľov, organizátorov
všetkých veľkých lyžiarskych podujatí ako
i pracovníkov lyžiarskej či inej športovej
činnosti vo Vysokých Tatrách. Prístrešok
dobré pohodlie prinesie desiatim, jedenástim
návštevníkom, ale dobrých priateľov sa zišlo
sedemnásť – pri veľmi dobrom guláši, ktorého
hlavnou kuchárkou a ochutnávačkou bola Milka
Hošalová, pomocnou silou Oľga Chalúpková.
Nad zorganizovaním takéhoto stretnutia som
uvažoval už dlhšie. Bývalí pracovníci Tatranskej
správy sa stretávame po jej likvidácii pravidelne
každý rok, hoci v poslednom čase už len pri
predvianočnej kapustnici – tak prečo nie
stretnutie aj starých lyžiarskych funkcionárov.

Mojím úmyslom
zorganizovať
takéto
stretnutie
bolo,
aby
si
Tatranci,
ktorí v minulosti
úspešne pracovali,
organizovali
športové podujatia od
školských, dorasteneckých až po svetové
súťaže, mali možnosť si o tom pohovoriť,
pospomínať. Tejto generácii sa podarilo na
základe významných podujatí spropagovať
Vysoké Tatry vo svete. K tomu však bolo
potrebné vybudovať podstatnú časť nových
športových zariadení, skvalitniť dopravu,
ubytovanie a celú infraštruktúru. Okrem
materiálneho vybavenia sa postupne zvyšovala
kvalita pracovníkov poskytujúcich služby.
Nutné bolo zvyšovanie kvality športových
funkcionárov ako i zastúpenie v medzinárodnej
federácii FIS. O troch najväčších podujatiach
som urobil reprezentačné knižky, takže ich
nebudem rozvádzať. Viacerí účastníci sa tu
stretli po mnohých rokoch, a mali tak možnosť
v priateľských rozhovoroch spomínať na minulé
časy. Ing. Peter Chudý o účasti konštatoval,
že je ako za socializmu – účasť stopercentná
z pozvaných.
Stretnutie bolo dobre pripravené aj po
hmotnej stránke. Okrem dobrého gulášu bol
dostatok iného pohostenia ako koláče, slané
doplnky, najrôznejšieho pitia dostatok, ktoré

zabezpečili manželia Šimkovci. Nechýbala
tradičná Oľgina orechová torta, ako aj pozornosť
Dušana Chalúpku.
Pri takýchto stretnutiach by malo
byť pozvaných tiež veľa našich ďalších
spolupracovníkov z minulosti. Sú to
rozhodcovia, technici, spojári či tajomníci ako
napr. Zuzka Reitmayerová, ktorá dlhé roky
robila zápisnice a správy z lyžiarskych podujatí.
Zaslúžili by si to i lanovkári a mnohí iní. Nie je
to však technicky ani ľudsky možné a problémy
by boli najmä pri zlom počasí.
Spoločne sme skoro nehovorili o súčasnom
rozvoji Smokovcov, hroznej investičnej
výstavbe, lebo každý z účastníkov je z takejto
činnosti a budúcnosti Smokovcov smutný. To,
čo by najľahšie oživilo v zime dianie v Smokovci,
je lyžovanie z Hrebienka – keď sa lyžiari odtiaľ
spúšťali pred viac
ako sto rokmi. Na
oživenie zjazdovky nie
sú potrebné milióny,
ale záujem tých, ktorí
majú na starosti život
a turistické dianie
v Smokovcoch.
Najviac sa hovorilo
a
porovnávali
sa
možnosti
športovať,
no najmä lyžovať,
možnosti pretekársky
trénovať domácim na
domácich
svahoch.
Táto
generácia
organizovala preteky
nielen medzinárodné,
ale od mládežníckych žiackych až po súťaže
na najrôznejších stupňoch telovýchovnej
organizácie,
začínajúc
telovýchovnými
jednotami. Žiaci a obyvatelia Tatier sú tu aj teraz
a majú také možnosti športovať ako v minulosti?
Pre mladších uvediem aspoň dve ceny lístkov,
a to 2,20 korún na Hrebienok a 13 korún na
Skalnaté Pleso. Situácia pre tréning mládeže
je zlá nielen pre ceny, ale prevádzkovatelia
neuvoľňujú časti svahov aspoň v určitej dobe
na tréning pretekárov. Majitelia lanoviek dali
klubom určité voľné lístky pre žiacke kategórie,
ale so smiešnym obmedzením, keďže neplatia
v čase školských prázdnin. Všade v zahraničí má
domáce obyvateľstvo viacero výhod a majitelia
sa priamo zúčastňujú na usporadúvaní pretekov.
Je podstatne iná situácia, ale na porovnanie či
informáciu som ako riaditeľ Tatranskej správy
ÚZ dal ročne pre školy 60 voľných lístkov
a ešte niekoľko tzv. motivačných pre trénerov
a učiteľov, pre zlepšujúcich sa lyžiarov. Keby
dnešní prevádzkovatelia pri súčasných cenách
uvoľnili niekoľko lístkov a časť svahov na
tréning, určite by neochudobneli a polepšili by
si názor obyvateľstva na ich činnosť v regióne.
Podmienky pre tréning a preteky sme vytvárali
aj pre bežecké a skokanské disciplíny. Lomnickí
žiaci dosahovali celoštátne víťazstvá a kvalitné
výkony.
Pre porovnanie kvality pretekárov
a lyžovania vôbec som pripravil výstrižky
z Tatranských novín, predchodcu dnešného

Dvojtýždenníka, kde sú uvedené reprezentačné
družstvá Vysokých Tatier a tiež výsledky zo
súťaží telovýchovnej jednoty a Košického kraja.
Ako pracovala telovýchovná jednota Vysoké
Tatry je možno vidieť na rozpise pretekov pre
celoštátne majstrovstvá republiky v klasických
disciplínach v roku 1984. Telovýchovná jednota
mala 1 241 členov, vrátane žiackych družstiev
a jedného profesionálneho pracovníka.
V dnešnej telovýchovnej jednote je len niekoľko
desiatok aktívnych členov s troma oddielmi.
V Tatrách fungujú ešte niektoré menšie kluby.
Rozhovory
prítomných
starých
funkcionárov a priateľov boli aj o osobných
starostiach, o milom prežívaní so svojimi
blízkymi, hlavne sa tešili, že sme sa takto stretli
v peknom prostredí, lebo je tak málo príležitostí
na stretnutia staršej generácie.
Mali sme priam ideálne počasie. Žiaľ, i po
dobrom pohostení, po priateľských rozhovoroch
sme sa postupne rozišli s vďakou za stretnutie.
I s trochou smútku, či sa podarí ešte raz sa tu
stretnúť. Viacerí s úsmevnými slzami v očiach
sa spolu lúčili. Vďaka všetkým, ktorí prišli na
stretnutie. Boli sme s Milkou veľmi unavení, ale
šťastní, že stretnutie tak dobre dopadlo.
		
Ladislav Harvan

Lyžiarske reprezentačné družstvo
Vysokých Tatier
V rámci celoročnej prípravy započali
sa dňom 1. júna 1957 pravidelné
cvičenia
a
tréningy
popredných
tatranských lyžiarov, ktorí sú zaradení
do reprezentačného družstva Vysokých
Tatier. Trénerská rada lyžiarskej sekcie
pri MV-ČSTV vo Vysokých Tatrách
zostavila pre rok 1957 – 1958 na
základe dosiahnutých výsledkov toto
reprezentačné družstvo:
Zjazdári
• muži: Krasula J., Richvalský L.,
Richvalský J., Mohr I., Furin V., Harvan
V., Harvan L., Weber M., Riemer T.,
Odložilík F., Straka J., Chovanec J.
• dorast: Lukáč M., Patrík L., Zumer Š.,
Sinay G., Oros Z., Müller J.
• ženy: Richvalská Ľ., Pospíšilová J.
• dorastenky: Bruková O.
• tréneri pre zjazdové disciplíny: Bruk K.,
Brchel L., Harvan L., Odložilík F.
Bežci
• muži: Banko Z., Kucbel J., Podolinský
O., Rusko O., Harvan Š., Straponček J.,
Poljak J., Riesdorfer E., Porubän, Mačák
L., Michalko P.
• juniori a dorastenci: Rusnák J., Hudák
J., Válek, Bičár M.
• tréneri pre beh: Kovalčík Š., Riesdorfer
E., Terezčák J.
(zdroj: Tatranské noviny, 30.6.1957)
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C h u te , vô ne a fa r b y I n d ie
Minulý víkend ste mohli okúsiť orientálnu atmosféru priamo vo Vysokých Tatrách. Mestským parkom v Tatranskej
Lomnici sa rozliehali jemné tóny indickej hudby, korenisté
vône špecialít a pokojná atmosféra relaxačných jogových
cvičení.

Hlavní organizátori z cestovnej kancelárie Tatry Travelia
chceli týmto podujatím ponúknuť niečo úplne nové, čo tu ešte
nebolo. „Sme mladá cestovná
kancelária, kde sa snažíme robiť veci ináč – prinášať do Tatier
inovatívne veci, ktorými by sme
mohli prilákať mladšiu, špecifickú, náročnejšiu klientelu. Rozhodli sme sa prepojiť Indiu s Tatrami, pretože majú niečo spoločné.
Tatranské osady vznikali vďaka
kúpeľníctvu, ktoré tvorí ich históriu. Ľudia tu chodili kvôli liečbe,
rehabilitáciám. Dnes sa v rehabilitačných procedúrach bežne
používajú jogové cvičenia. A tak

sme prepojili Tatry s Indiou cez
niečo, čo ich spája – liečbu, rehabilitácie, jogu,“ priblížila genézu
nevšedného podujatia Vladimíra Gašparová, konateľka CK
Tatry Travelia. „Spolupracujeme
s Vierkou z Indoo štúdia vo Svite, ktorá na podujatí precvičovala
jogu. Nechýbali ani praví Indovia,
ktorí pripravovali typické indické
jedlá, no zároveň boli v ponuke aj
slovenské špeciality či maľovanie
na telo, kde si záujemcovia mohli
vybrať tiež indické alebo slovenské
motívy,“ dodala Gašparová. Oblečený mala ženský indický odev
nazývaný sári, v akom sa mohli
záujemkyne odfotiť.

Krajina čajov a korenín
India je svetovo najväčším
producentom čaju (chai), ktorý
je považovaný za národný nápoj.
Vďaka starosmokoveckej Kaviarni a čajovni U Vlka nechýbala
na indickom dni chutná masala.
Posilňujúci a liečivý čaj masala
sa vyznačuje sladko-korenistou
chuťou. Obľúbený ajurvédsky
nápoj sa pripravuje s mliekom,
s pridaním škorice,
klinčeka, zázvoru,
kardamónu a bieleho korenia. Mimo
Indie sa dostal vďaka
duchovnému
majstrovi Yogi Bhajanovi, podľa ktorého býva označovaný
ako Yogi čaj. Národ-

ným ovocím je mango, ktoré bolo
súčasťou jogurtového dezertného
nápoja lassi. Hostia z Indie predviedli prípravu indického chleba
chapaty, no na ich stole s občerstvením nechýbala pikantná pakora (kari chlebík so zeleninou
vypražený vo vajíčku) či ryža jeera (s rímskou rascou). 		
			kb

E x k u r z i a d o p l n i č k y Ta t r a n s k e j m i n e r á l k y
Počas letných aktivít sme
sa s deťmi z materskej školy vo
Vyšných Hágoch vybrali na exkurziu do plničky Tatranskej
minerálky v Starom Smokovci.
Náš kamarát – ujo Anton Ulbricht, nás previedol všetkými
miestnosťami, ktorými Tatranská minerálka musí prejsť, skôr
ako sa dostane ako najzdravšia
a najkvalitnejšia minerálka na

K R I VÁ Ň (2 494 m n. m.)
Impozantný štít ospevovaný
mnohými básnikmi a skladateľmi,
je považovaný za symbol slobody
Slovákov. Prvý známy výstup
uskutočnil
spišskonovoveský
evanjelický kazateľ a prírodovedec
Jonáš Andrej Czirbesz s priateľmi
4. augusta 1773. Niekdajší
pamätník na vrchole pripomínal
výstup saského kráľa Fridricha
Augusta
II.,

pamätná tabuľa národné výstupy
organizované štúrovcami. Na
tomto
vrchole,
v západnej časti
Vy s o k ý c h
Ta t i e r,
stál aj

náš stôl. Deti mali možnosť vidieť
celý proces od prípravy fliaš cez filtračný systém až po plniaci pás, ktorý
ich svojou technológiou fascinoval
asi najviac.
Malí Kamzíci si vopred nakreslili
a pripravili vlastné etikety s obrázkami kamzíka a čiarové kódy, ktoré si
nalepili na svoju fľašu a tú si potom
s vďačným úsmevom odniesli domov.

Milan Rastislav Štefánik či
Alexander Dubček. Od roku
1955 sú tradičné národné
výstupy na Kriváň venované
pamiatke
SNP.
Tohtoročný
výstup bol venovaný 100. výročiu
založenia Tatranského spolku
turistického a 160. výročiu
narodenia
Aurela

Mária Gallíková

Bohuslava Stodolu v Liptovskom
Mikuláši. Svetovo uznávaný
odborník na parné a plynové
turbíny, vynálezca, profesor
a hudobník, svoje národné cítenie
zdôraznil výstupom na Kriváň.
Tatranský spolok turistický bol
prvou slovenskou organizáciou
združujúcou širokú verejnosť.
Prvým predsedom sa stal Kornel
Stodola, podpredsedom bol Juraj
Janoška. Už v prvom roku
založenia združoval 985
kb
členov.

Z vrcholov a dolín
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Spomienka na Téryho
Najvyššie položená chata s celoročnou prevádzkou sa nachádza
v Malej Studenej doline, v Kotline Piatich spišských plies. Toto
miesto v nadmorskej výške 2 015 metrov vyhliadol ako ideálne pre
jej výstavbu banský lekár, horolezec a propagátor celouhorskej turistiky Edmund Téry. Vysokohorskú chatu, ktorá dodnes nesie jeho
meno, slávnostne otvorili pred 120 rokmi – 2. augusta 1899.
hu výstupu sme vložili do malej
História Téryho chaty
Malú
Studenú
dolinu fľaše po šampanskom a tú polonavštevovali už začiatkom žili na plytký kameň uprostred
18. storočia lovci, pastieri, hľa- vrcholu, nad ktorý sme nadači pokladov, neskôr prírodo- vŕšili pyramídu zo skál,“ píše
vedci a turisti, ktorí tam v roku sa v knihe Dr. Téry a Vysoké
1875 vybudovali prvý chodník. Tatry. Podrobný opis svojich
Edmund Téry (1856 – 1917) prvovýstupov uverejnil vo viabol lekár, turista a horolezec, cerých periodikách, aby tak
iniciátor založenia viacerých spropagoval krásy a možnosti
turistických chát a trás. Prevaž- turistiky a horolezectva vo Vynú časť života pôsobil v Buda- sokých Tatrách. Niekoľko prípešti a Banskej Štiavnici, kde spevkov uverejnil aj v časopise
nezištne pomáhal ľuďom v nú- „Tatranský kraj“, ktorý vydával
dzi. Hoci Vysoké Tatry navšte- Dr. Mikuláš Szontagh st. – zavoval len nakrátko, zanechal tu kladateľ klimatických kúpeľov
nezmazateľnú stopu. Do Malej Nový Smokovec, ktoré boli ako
Studenej doliny chodieval už prvé v Tatrách prevádzkované
ako študent. Dvadsaťročný aj v zimných mesiacoch. Téry
Téry vykonal prvovýstup na presadzoval potrebu výstavby
Prostredný hrot oddeľujúci chaty v Malej Studenej doline.
Projektantom
Téryho
Malú od Veľkej Studenej doliny,
o rok neskôr „dobyl“ Pyšný štít. chaty bol významný architekt
Neraz vystúpil aj na Lomnický, a staviteľ Gedeon Majunke
Slavkovský či Gerlachovský štít. zo Spišskej Soboty, ktorý
„Keď som bol v roku 1875 po venoval množstvo energie
prvýkrát vo Vysokých Tatrách, výstavbe rôznych budov vo
bola cieľom môjho výletu náv- Vysokých Tatrách. Poznatky
števa Studenej doliny. Uprostred z alpských turistických centier
nej upútali moju pozornosť uplatnil pri návrhoch letovísk,
zámočkov,
tvary ponuro sa týčiaceho Pro- poľovníckych
stredného hrotu. Keď som sa chát, kostolov, kúpeľných
vypytoval na možnosť výstupu, a pohostinských zariadení,
počúval som zo všetkých strán, hotelov. Rovnako túto chatu
že to nie je možné. Aj z tatran- citlivo zasadil do doliny
skej literatúry som vyčítal len to, s ideálnym výhľadom, pričom
že takéto podujatie nie je možné. využíval prevažne v okolí
To vo mne zvyšovalo túžbu vy- dostupné materiály.
Niečo z výstavby i prevádzky
stúpiť na zlopovestný
V čase výstavby išlo
končiar… Kráto najvyššie položenú
ku
správu
chatu v Uhorsku. Až
o prieroku 1933 získala
bevýškové prvenstvo
Chata
pod

Rysmi, ktorá je dodnes najvyššie položenou chatou vo Vysokých Tatrách. Otvorená je však
len počas leta. Hoci sa na výstavbu použili prevažne kamene z okolia, na chrbtoch nosičov bolo potrebné vyniesť ešte
viac ako 51 ton materiálu. Kde
sa dalo, pomáhali aj konskí furmani. Na stavbe sa vystriedalo
125 robotníkov. Od roku 1936
bola Téryho chata ako prvá vo
Vysokých Tatrách otvorená celoročne.
Chata bola po mnohých
rekonštrukciách
zväčšená
a zmodernizovaná, no zachovala si svoj pôvodný vzhľad,
aký navrhol Majunke a Pfinn.
Na počesť projektanta Jozefa
Pfinna bola pomenovaná Pfinnova kopa v blízkosti chaty,
podľa Majunkeho pomenovali
dnešnú Priečnu vežu.
Dostupná celoročne
Dodnes je obľúbeným turistickým cieľom, zdatnejším
turistom slúži len ako zastávka
či útočisko v nepriazni počasia
počas letných a zimných túr.
Najobľúbenejšia a najľahšia
výstupová trasa vedie zo Starého Smokovca cez Hrebienok,
okolo Obrovského vodopádu
a Zamkovského chaty. Náročnejší prístup je zo severu –
z Tatranskej Javoriny Javorovou
dolinou cez Sedielko. Pár rokov
je možný aj prístup z Veľkej
Studenej doliny (od Zbojníckej
chaty) cez Priečne sedlo, ktoré
bolo dovtedy prístupné iba jednosmerne – opačným smerom.
Výstupová trasa exponovaným
terénom zabezpečeným reťazami viedla kedysi len z Malej do
Veľkej Studenej doliny. Okolie
chaty vyhľadávajú okrem turistov aj horolezci, v zime skialpinisti.
Súčasný chod chaty
Chata patrí Klubu slovenských turistov (75 %)
a Slovenskému ho-

rolezeckému spolku JAMES
(25 %). O prevádzku sa starajú
zamestnanci chaty a brigádnici na čele s chatárom, ktorý má chatu v nájme: „Chata
funguje v zime aj lete. Máme
zamestnaných celkovo šesť ľudí,
ktorí pracujú na dve zmeny po
troch. Počas hlavnej sezóny im
pomáhajú brigádnici. Na chate
máme 24 lôžok na spanie, ktoré
sú rozdelené v 12-lôžkovej izbe
a dvoch 6-lôžkových. V jedálni,
ktorá slúži aj pre neubytovaných
hostí, máme zhruba 50 miest
na sedenie. V jedálničku máme
výber nápojov, teplých polievok
a hlavných jedál,“ zhrnul chatár
Peter Michalka, ktorý má chatu
v nájme od roku 2014. „Zhruba
90 % všetkých zásob vynášajú
hore nosiči, väčšie dodávky ako
napríklad palivo na zimu alebo
zásoby na sezónu vozíme dvakrát za rok vrtuľníkom. Elektrinu si vyrábame sami – pomocou
solárnych panelov. Keď je v doline menej slnka alebo máme
väčší odber, púšťame si agregát,“
doplnil. Meno iniciátora výstavby chaty v Malej Studenej
doline dodnes nesie aj Téryho
kuloár v masíve Lomnického štítu, skalné bralo na Sitne
a v čase monarchie aj dnešné
Baranie sedlo.
Maďarskí turisti postavili
v Pilišských vrchoch, kde Edmund Téry inicioval výstavbu
ďalších dvoch chát, pamätník
s jeho reliéfnym portrétom na
bronzovej tabuli. Za mimoriadne jasných dní z tohto vzdialeného miesta Téry hľadieval aj
na Vysoké Tatry, kde síce nikdy nemal trvalé bydlisko, ale
predsa v nich zanechal výraznú stopu.
kb
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Zachovávanie tradícií
Majster Igor Prilinský predviedol svoje rezbárske umenie v Galérii
a predajni ÚĽUV v Tatranskej Lomnici. Jeho tvorbu si môžete pozrieť
v rámci aktuálnej výstavy sprístupnenej do 29. októbra. Návštevníkom predstavuje ukážku tvorby troch zo šestice výrobcov, ktorí
získali prestížny titul majster ľudovej umeleckej výroby za rok 2018:
Halinu Grešlíkovú (tkanie na krosnách), Pavla Gregora (výroba
zo slamy) a Igora Prilinského (výroba zo svoru).
V okolí rodiska Igora Prilin- umeleckej priemyselnej školy. Vo
ského – Prievidze – bolo stáročia vlastnej firme vyrábam stolárrozšírené pastierstvo, ktoré sa ske veci, veľké sochy a nábytky,
dostalo do jeho tvorby. Umeniu, reštaurujem, ale drevorezba a staktoré je jeho záľubou i živobytím, ré pastierske umenia sú pre mňa
sa venuje od strednej školy. In- relaxom. Často tvorím v prírode,
špirácie prichádzali z rodinného odkiaľ čerpám inšpiráciu i mateprostredia, prírody a ovplyvnil riály,“ priblížil majster Prilinský,
ho aj rodinný priateľ – uznávaný ktorý má široký záber tvorby.
majster Jozef Lenhart z Bojníc. Venuje sa sakrálnej tematike
Mladý Igor Prilinský sa od toh- i modernému umeniu. Vyrezáto majstra troch remesiel (dreva, va sochy, dekoratívne a úžitkové
kovu, kože) priúčal tvorbe výrob- predmety, hračky, obrazy, spony
kov charakteristických pre ich do vlasov, hudobné nástroje –
píšťalky z dreva i parožia a fujarodný kraj.
ry, na ktoré sám rád hrá. V roku
15 rokov s ÚĽUV-om
Ústredie ľudovej umeleckej 2018 mu bol udelený titul majster
výroby (ÚĽUV) spolupracuje ľudovej umeleckej výroby za zas majstrami, ktorí zachovávajú chovávanie výroby produktov zo
dedičstvo našich predkov a pou- svoru. Ide o prácnu starodávnu
žívajú pri tom tradičné výrobné techniku typickú pre slovenské
postupy. Každoročne získa čestný pastierske oblasti. „V ÚĽUV-e
titul „majster“ 6 umelcov. „Pre som zapísaný aj ako výrobca proÚĽUV vyrábam už 15 rokov tra- duktov z rohoviny. Tomuto druhu
dičné pastierske výrobky. Práci umenia sa nás venuje už veľmi
s drevom sa naplno venujem od málo. Ide o prácnu tvorbu a zháukončenia štvorročnej drevárskej ňanie materiálu je tiež nároč-

nejšie, keďže sa už nechová toľko
dobytka ako kedysi. Využívam aj
jelenie parohy. Tie sú vďačným
materiálom, keďže jeleň parožie
zhadzuje každý rok, a nemusí
preto ani trpieť. Je to teda vďačný slovenský materiál. Titul som
získal za prácu so svorom. Svor je
samorast – na jar odpílený strom,

ktorý už nemohol rásť do výšky,
a tak rástol po obvode. Je to tvrdý
pník zarastený kôrou. Rastie veľmi dlho, aj 20 až 30 rokov, o čom
svedčia letokruhy na jeho kresbe.
Ťažšie sa hľadá, a preto sú výrobky
zo svoru také hodnotné – každý je
originál.“

kb

Verejné bicykle aj pod tatrami
V ostatnom období zažíva cyklodoprava boom. Jazda na
bicykli má bezpochyby mnohé benefity, k hlavným možno
zarátať zdravotný aspekt, ale aj nižšie náklady na prepravu
do práce či školy a v neposlednom rade šetrnosť k životnému prostrediu. Okrem súkromných bicyklov je však čoraz
dostupnejšia možnosť použitia zdieľaných verejných bicyklov, ktorá je vo svete samozrejmosťou, no situácia sa mení
k lepšiemu už aj v našom regióne.

Záujemcov o tento druh
dopravy poteší novinka v podobe
aplikácie „Verejný bicykel“, vďaka
ktorej môžu využiť desiatky
bicyklov odstavených po celom
Poprade – nechýbajú ani na
kľúčových miestach, akými sú
napríklad vlaková stanica či
centrum mesta.
Ako na to

Po jednoduchej registrácii
je možné odomknúť bicykel
načítaním
QR
kódu
na
jeho riadidlách. Jazdiť sa dá
kdekoľvek (aj mimo mesta),
podmienkou je bicykel po
skončení jazdy zaparkovať na
vhodnom viditeľnom mieste, aby
nezavadzal na chodníku alebo
neblokoval cestu. Uzamknete
ho mechanickým potiahnutím
páčky na zámku zadného kolesa –

jedenkrát pípne a v aplikácii
uvidíte informáciu, že bol úspešne
vrátený.
Každý nový klient má po
uhradení depozitu vo výške
20 € a dobití kreditu v min. výške
10 € jazdu na 30 minút zadarmo.
Pred každou jazdou treba mať
dobitý kredit min. 1 € (pre prípad
presiahnutia tejto doby). Ak sa
rozhodne službu zrušiť, všetky
peniaze (vrátane depozitu) mu
budú vrátené.

Veľa výhod na dvoch kolesách

Bicykle
sú
navrhnuté
špeciálne pre jazdu v meste a majú
bezdušové kolesá, na ktorých nie
je možné dostať defekt. Čoskoro
by mala pribudnúť tiež možnosť
načas si bicykel zaparkovať
(napríklad pred obchodom), aby
vám ho nikto nevzal, a pokračovať

ilustračná foto

v jazde ďalej. Rovnako sa tiež
pracuje na vylepšení v podobe
možnosti bicykel si cez aplikáciu
rezervovať a mať tak istotu, že
bude pre vás dostupný, keď ho
budete potrebovať.
Na výber 3 balíčky

* Jazdím, potom platím
Jazdite ihneď a plaťte potom
z vášho kreditu, ktorý si dobíjate
podľa potreby (spoplatňované
minútovou tarifikáciou). 1 €/hod.

* Mesačné bicyklovanie
Jazdite 30 dní s max. limitom
1 hod. denne (po presiahnutí
denného limitu 1 €/hod. s minútovou
tarifikáciou). 10 €/mesiac
* Bicyklovanie na celú sezónu
Jazdite kedykoľvek a neriešte
platby po každej jazde s max.
limitom 1 hod. denne (po
presiahnutí denného limitu 1 €/hod.
s minútovou tarifikáciou). 30 €/celá
sezóna		
mp

TD 16 - 17/2019

Tatranské spektrum

15

Českí priatelia v Tatrách
Opäť po roku sa uskutočnilo priateľské stretnutie členov
Klubu přátel Vysokých Tater Praha so slovenskými priateľmi z Klubu Rysy a primátorom mesta Vysoké Tatry Jánom
Mokošom.

Akcia má už dlhú tradíciu a koná sa v rámci každoročného Medzinárodného stretnutia mládeže. Tento ročník bol však o čosi
výnimočnejší, keďže pražskí priatelia si pripomínali 15 rokov od
založenia klubu. Jeho členovia sa venujú predovšetkým vysokohorskej turistike, za uplynulé roky sa na výstupy podujalo viac ako
500 účastníkov, pričom 230 z nich bolo práve na Rysoch.
Členovia klubu so sebou tiež priviezli množstvo krásnych kníh,
ktoré obohatia tatranské knižnice. Tie sú vďaka tejto milej tradícii
za všetky tie roky bohatšie o 633 publikácií rôznych žánrov.
Tohtoročný výstup sa uskutočnil vo štvrtok 25. júla – na vrchol
sa vybrali sedemnásti turisti. Najstarší účastník mal 75 rokov, najmladší len 2 a pol roka, a hoci nedorazil až do cieľa, patrí mi veľké
uznanie. 						
mp

Bodkou za podujatím bolo štvrtkové pálenie vatry v areáli hotela
kb
Tatranec v Tatranskej Lomnici		

NAPÍSALI STE NÁM
V Penzióne Erika v Tatranskej Lesnej sa cítite „ako doma“
Penzión Erika poľahky zbadáte z hlavnej cesty aj vďaka nád- sveta. Využili sme aj viacero zliav v celých Tatrách.
herným červeným muškátom na drevených balkónoch na priečelí.
Penzión Erika má aj zaujímavú históriu: v roku 1934 ho postavil
Ja som si ho pred pár rokmi našla ešte z domu na webe, keď som Ján Kozák, ktorý ho pomenoval po svojej staršej dcére Erike a slúžil
hľadala ubytovanie pre seba a priateľov Sőčovcov so psíkom – čo ne- na rodinnú rekreáciu. Po znárodnení tu v roku 1950 zriadili odboposkytuje veľa ubytovacích zariadení v Tatrách.
rársku zotavovňu „Bratislava“, neskôr premenovanú na „Jánošík“.
Boli sme tu naozaj veľmi spokojní so všetkým, čo penzión po- Na toto „jánošíkovské“ obdobie si spomína aj pán Bohuslav Valiga
núka: ubytovanie s možnosťou štvornohých miláčikov a stravovanie z Tatranskej Kotliny, ktorý tu mal pred tridsiatimi piatimi rokmi
podľa vlastného výberu, útulné rodinné prostredie, wi-fi, bezplatné svoju svadobnú hostinu J. Po reštitúcii prevzal penzión vnuk pôvodparkovanie, možnosť športových a turistických aktivít, prekrásne ného majiteľa Peter Meltzer, v roku 1994 ho sprístupnili verejnosti
okolie a v neposlednom rade aj blízkosť zastávok autobusu a eleka v roku 2002 pristavil aj tretie poschodie. Penziónu vrátili pôvodné
tričky. A tak sa stal Penzión Erika už ôsmy rok naším „prechodným
meno „Erika“ podľa svojej mamičky, ktorá v súčasnosti – v penzióne
bydliskom“ na jeden-dva prázdninové týždne.
K spokojnosti hostí nepochybne prispieva aj celý personál pen- svojho detstva a mladosti – občas prebýva.
Podľa vlastných skúseností som presvedčená, že kto tu raz bol,
ziónu pod vedením Petra Meltzera. Každý jeden z nich sa svojím
dielom perfektne stará o pohodu a pohodlie hostí po každej stránke. bude sa sem opakovane vracať, pretože tu nájde skvelé podmienky
Výborná kuchyňa, servírovaná v jedálni vyzdobenej slovenskou ľu- na veľmi dobrom mieste a za prijateľné ceny, čo dnes nie je až také
dovou maľbou a modranskou keramikou, a tiež dobre zásobený bar bežné.
Za všetko toto, za príkladnú starostlivosť o hostí, ochotu a lásvrátane krásnych „domácich“ pohľadníc J.
V Penzióne Erika sme využívali aj Tatry Card s výhodami, ktoré kavosť každého jedného pracovníka, patrí im všetkým veľká vďaka
naozaj „stoja za to“ – už len cestovanie zadarmo v električkách TEŽ a tiež prianie, aby sme sa tu o rok mohli zase takto spolu stretnúť.
					Ružen Bradová
nám ušetrilo nemalé peniaze! A platí to aj pre cudzincov z celého

R O Z P r á v k a M ú d r a s ta r e n k a

Deti z Materskej školy Vyšné Hágy sú pravidelnými návštevníkmi
tatranskej knižnice. Okrem rozprávok či dobrodružných knižiek
sa vždy veľmi tešia aj na besedy s knižnou referentkou Jankou
Kapustovou. Vďaka nej sa môžu dozvedieť množstvo zaujímavostí
zo zákulisia vzniku ich obľúbených rozprávkových príbehov.
Jeden taký samy vymysleli a nechýba v ňom ani knižničná víla
Janka...
		
archív MŠ Vyšné Hágy
mp

Kde bolo, tam bolo, vybral sa raz škôlkar Kamzíček so škôlkarkou Vlčinkou
na potulky do lesa. V tom lese sa zatúlali, až jedno ráno zbadali domček. Uvideli, že sa na ňom otvárajú dvierka. Vyšla z nich starenka. Starenka mala meno
Boženka.
Pozvala škôlkarov Kamzíčka a Vlčinku do svojho domčeka na hostinu. Na
stole ich čakali samé dobroty. Boli to dobroty ako párok v rožku z Bojníc, knedlík
zo Senca, buchty na pare zo Zamkovského chaty, chlebík s rybacou nátierkou
zo škôlky z Vyšných Hágov, zmrzlina zo Štrbského Plesa aj Smokovecká kyselka. Škôlkar Kamzíček, známy jedák, sa pustil s veľkou chuťou do hostiny. Toľko
dobrôt pojedol, až s plným bruchom odfukoval. Ako tak s Vlčinkou ochutnávali
a vychutnávali dobroty z bohato prestretého stola, pustili sa so starenkou do reči.
Kamzíčkovi to nedalo a opýtal sa starenky: „Odkiaľ poznáš, starenka Boženka,
toľko chutných receptov?“ Starenka bola šikovná kuchárka a k tomu aj veľmi
múdra! A tak škôlkarom rozpovedala svoje tajomstvo:
„V Starom Smokovci na námestí stojí Vila Alica. Tam sa ukrýva bohatá knižnica. V nej sú tisícky kníh, navštív ju a tiež sa veľa naučíš. Všetky knižky chráni víla
Janka, otvára už skoro za ránka. Poradí ti, pomôže, ktorá kniha ťa šírim svetom povedie. Detské knihy, rozprávky, obrázkové, písmenkové, dospelácke i encyklopédie.
Všetko krásne do políc uložené, písmenkami označené.“
Jasné, že škôlkari Vlčinka a Kamzíček tiež múdri chceli byť, a tak si hneď šli
čitateľský preukaz do knižnice vybaviť. Neváhaj a tiež sa ponáhľaj túto našu knižnicu navštíviť.
(Na prerušovanú čiaru prilož zrkadielko)

-----------------------------------------------------------------------.ygáH énšyV ŠM z ykečnovZ a icízmaK ús ykvárpzor irotuA
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G O R A L NA G O RY
Spoznajte s nami 14. septembra v Starom Smokovci jednu z mnohých kultúr Slovenska, tú goralskú, ktorá zasahuje aj našich susedov. Pod záštitou primátora mesta Vysoké Tatry Jána Mokoša sa
uskutoční už 4. ročník podujatia GORAL NA GORY, kde sa zídu Gorali
zo 4 krajín.

Tatry sú srdcom a dušou
goralskej kultúry, a práve
preto si symbolickým výstupom zo Starého Smokovca na
Hrebienok počas podujatia
pripomínajú putovanie valachov, kolonizovanie a formovanie svojráznych obyvateľov
hôr – Goralov. Nielen nádherná príroda, čistý tatranský
vzduch a úžasná atmosféra
spája Goralov zo všetkých
goralských regiónov Slovenska, Českej republiky, Poľska
a Ukrajiny, ale aj chuť ukázať
svetu to pravé goralské. Gorali, priaznivci goralskej kultúry, ale aj návštevníci Tatier si
na podujatí môžu vychutnávať tradičné jedlá z goralskej
kuchyne. Čaká na vás pestrý
kultúrny program, v ktorom vystúpia samotní Gorali

so svojimi tradičnými remeslami, hudbou a tancom,
kde sa na jednom mieste prelína minulosť s prítomnosťou
Je známe, že Goralom sa
človek rodí a Gorala robí jeho
rodina, no ak niekto pre Goralov spraví niečo mimoriadne, môže byť za Gorala pasovaný. Nechajte sa prekvapiť,
kto ním bude tento rok.
Vychutnajte si krásu ručne
vyšívaných pestrofarebných
krojov z každého kraja a tradičné čierne klobúky zdobené mušličkami a pierkom,
ktoré dodávajú podujatiu ten
správny šmrnc. Čaro Tatier
ozvláštni goralské nárečie
a z každej strany bude znieť
hlas goralov volajúcich, Goralu, wracaj do hal!“
Barbara Šomská

Do Tatier prídu Gorali zo 4 krajín. Nebude chýbať ani tradičný
tanec a hudba.
					archív podujatia
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Aktuality z kultúry a športu
Aktuálne číslo Dvojtýždenníka vychádza v čase, kedy pod- dražené finančné prostriedky
statnú časť Tatranského kultúrneho leta máme za sebou. hneď na mieste primátor mesta
Kultúrne podujatia rôznych žánrov sú v plnom prúde Ján Mokoš rozdelí a odovzdá
a striedajú sa nepretržite od 15. júna, posledné z nich je na tým ľuďom, ktorí ich najviac
potrebujú, a to sú sociálne slaprograme 31. augusta.
bí, zdravotne postihnutí, ale aj
Tie síce zaznamenávajú v čase od 10.00 do 19.00 hodiny
niektoré občianske združenia
u návštevníkov úspech, no situ- nie je jednoduché. Ale myslím pôsobiace na území mesta Vyácia by bola výrazne ešte lepšia si, že sa máme na čo tešiť – je to soké Tatry.
v prípade priaznivejších pove- opäť taká ‚všehochuť‘ a každý by
ternostných podmienok. Čo sa si mohol prísť na svoje. Verím, Pomôcka pre organizátorov
týka počasia počas kultúrnych že toto sobotné finále zaujme,“
Jednou z aktuálnych noviniek
akcií, leto 2019 je najhoršie za doplnil šéf tatranskej kultúry. z OKaŠ je metodika pre všetposledných desať rokov. V prie- V parku nebudú chýbať ani kých tých, ktorí majú záujem
mere na každej tretej exteriéro- tradičné atrakcie, predajné usporiadať športové či kultúrne
vej akcii prší – takáto je štatisti- stánky remeselníkov, Salaš podujatie akéhokoľvek druhu
ka. „Toto je však fenomén, ktorý u Franka, interaktívne atrakcie na území mesta Vysoké Tatry.
stojí mimo nás a ktorý, žiaľ, vý- pre deti.
Tieto informácie majú byť porazným spôsobom ovplyvňuje
môckou, ako postupovať pri
návštevnosť, ľudia sa do veľkého Tatranská letná dražba
organizácii podobných podunečasu za kultúrou nevyberú,“
Okrem zaujímavého celoden- jatí, uľahčiť ich usporiadateľom
uviedol vedúci oddelenia kultú- ného programu je pre organi- prácu. Ako uviedol športový
ry a športu Ján Bendík. Napriek zátorov záverečného dňa TKL referent oddelenia Peter Végh,
tejto skutočnosti sú čísla vcelku dominantou Tatranská letná nová metodika približuje, ktoré
zaujímavé – za nami je už 33 dražba, ktorá si tento rok pripo- náležitosti na to treba z hľadisakcií, privítali sme takmer 400 mína okrúhle jubileum, pätnás- ka oznamovacej povinnosti –
účinkujúcich a takmer 12 500 te výročie. Je to jedinečná cha- ktoré doklady či ďalšie právne
divákov.
ritatívna akcia, ktorá vznikla náležitosti vyplývajúce tiež zo
hneď po tatranskej víchrici ako skutočnosti, že mesto Vysoké
Záver TKL
jedno z podujatí, ktoré malo Tatry leží na území národnéMilovníci kultúry si môžu pomôcť zdevastovaným Vyso- ho parku. V priebehu mesiaca
vychutnať ešte posledné dve kým Tatrám – v tomto duchu sa september bude tento „návod“
zverejnený na internetovej
filmové premietania a posledné uskutočnil jej prvý ročník.
dve podujatia. „Sériu top konNa predposlednej strane toh- stránke mesta, no do tej doby
certov v Novom Smokovci uza- to vydania Tatranského dvoj- sa obyvatelia môžu informovať
tvorí v sobotu o 18.00 hodine týždenníka nájdete kompletný priamo na OKaŠ osobne, televýrazný zjav súčasnej slovenskej rozpis päťdesiatich produktov, fonicky či e-mailom.
		
OKaŠ a mp
populárnej hudby Celeste Buc- ktoré si na Tatranskej
kingham so svojou dvornou ka- letnej dražbe môžete
pelou King Shaolin. Bezpochy- vydražiť. „Čo je veľmi Otváracie hodiny knižníc vo Vysokých Tatrách
by ide o účinkujúcich s veľkou dôležité, všetky tie- od 1.7.2019 do 31.8.2019
Starý Smokovec
enklávou svojich priaznivcov,“ to produkty sú nové
Pondelok: 9.00 - 12.00 12.30 - 15.30
prezradil Bendík.
veci, v žiadnom príUtorok: -Ako je náročný začiatok, pade nie sú z druhej
Streda: -otvorenie tatranskej letnej ruky, a vydražiť sa
Štvrtok: 9.00 - 12.00 12.30 - 15.30
kultúrnej sezóny – s ktorou dajú možno za 50-60
Piatok: -sa tento rok spájali štyri veľké % ich skutočnej trhoTatranská Lomnica
a na organizáciu náročné vej hodnoty,“ upozorPondelok: 9.00 - 12.00 12.30 - 16.00
akcie, rovnako dá zabrať aj jej nil Bendík, „takisto
Dolný Smokovec
záver: 31. august bude nabitý pobyty sú veľmi atrak1.7.2019 – 31.7.2019 zatvorená
programom v mestskom parku tívne. Stačí len prísť,
V auguste otvorená :
v Tatranskej Lomnici. „Pripraviť zapojiť sa a mať pri
Utorok: 10.00 - 12.00 12.30 - 16.00
program, aby sa ľudia nenudili sebe hotovosť.“ Vy(pokračovanie zo strany 9)
starých a nových lezeckých
techník, medzi
starým a
mladým horolezcom, vyjadruje dôležité hodnoty ľudskosti,
porozumenia a úcty k životu,
ktoré sa dnes príliš často prehliadajú.“ Film je výpoveďou
bývalého lezca, starého horala
Ľuba Rybanského, ktorý túži
ešte raz v živote vidieť mohutnú andezitovú stenu bývalého
lomu na Vtáčniku, kde so

svojím spolulezcom Rudom
Pravdom v 70. rokoch písal
históriu horolezeckých prvovýstupov. Sklamanie, že autori
informačnej tabule pod stenou zabudli ich cenné výstupy
spomenúť, vystrieda radosť
zo stretnutia s mladým profesionálnym lezcom Petrom
Kuricom, ktorý práve lezie
ich legendárnu cestu „Dračí
kút“. Poetický filmový príbeh
o kontraste a vzájomnom
pochopení generácií, o tom,

ako vznikol prvovýstup Dračí
kút aj o poézii lezenia, si
môžete pozrieť 31. augusta
o 17.30 hodine v mestskom
parku v Tatranskej Lomnici
v rámci záverečného podujatia Tatranského kultúrneho
leta. Súčasťou sobotného Filmového večera s Rasťom Hatiarom bude aj premietane filmov Slepá dôvera a Vrcholová
príťažlivosť, ktoré vás určite
chytia za srdce.
kb
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V SKRATKE
Na Štrbskom Plese, v areáli
skokanských mostíkov pri hoteli FIS, stavia súkromný investor
novú náučno-vyhliadkovú vežu
s obchodmi. Veža s priemerom
33 metrov bude vysoká niečo cez
53 metrov.
V dňoch od 4. do 8. septembra sa uskutoční na Mestskom
úrade v Žiline a v kempe Slnečné
skaly ďalší ročník outdoorového
festivalu Slnko na skalách. Pripravené sú besedy (aj s Tatrancami),
filmy, koncerty a ďalší zaujímavý
sprievodný program.
„Dejiny hokeja v Poprade –
Návrat medzi elitu“ je názov novej
knihy Rastislava Ovšonku. Šieste
pokračovanie Dejín hokeja mapuje udalosti rokov 1982 až 1993 –
jedno z najúspešnejších období
tohto športu pod Tatrami. Knihu
plnú zvučných mien si môžete zakúpiť v popradskom kníhkupectve
Christiania.
Do nedele 8. septembra máte
možnosť nahliadnuť prostredníctvom fotografií a horolezeckého
vybavenia na prvé himalájske
expedície. Autorom desiatok fotografií v starosmokoveckej Vile
Flóra je Ivan Urbanovič st., ktorý
bol pred 50 rokmi členom československých expedícií na obávanú
pakistanskú horu Nanga Parbat
(8 125 m).
Speváčka, herečka, mnohonásobná držiteľka prestížnych cien
Lucie Bíla po úspešnom koncerte
na Štrbskom Plese pokrstila Tatranskou minerálkou apartmán
v Grandhoteli Starý Smokovec.
Ten odteraz nesie jej meno a zdobia ho jej obrazy. Svoj apartmán
nedávno navštívila aj Emília
Vášáryová.
Na vysokohorskom observatóriu na Skalnatom plese sa
konal Deň otvorených dverí. Astronómovia návštevníkom ukázali najväčší slovenský ďalekohľad
a urobili prednášku o histórii a aktivitách pracoviska, ktoré za jeden
deň navštívilo 398 osôb. Pracovníci Astronomického ústavu SAV
v Tatranskej Lomnici pripravujú
siedmy celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov základných a stredných škôl. Milovníkov
vesmíru poteší účasť vedcov na
podujatí Noc výskumníkov, ktoré
sa uskutoční 27. 9. v popradskom
OC MAX.
Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) mali počas augusta množstvo výjazdov. Vo väčšine
prípadov však išlo o záchranné akcie, ktorým mohli žiadatelia o pomoc predísť, ak by nepodceňovali
svoje sily, oboznámili sa s terénom,
základnými pravidlami orientácie
a túru si správne naplánovali.

kb
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D ýchaním k z d r av i u
Dýchanie ovplyvňuje náš život vo všetkých aspektoch, je celkom
prirodzené a natoľko samozrejmé, že si ho častokrát ani neuvedomujeme. Prax však ukazuje, že jeho správna technika výrazne
vplýva na ľudské zdravie, ba dokonca prispieva k progresu aj pri
závažných ochoreniach všetkých vekových skupín.
Svoje o tom vie skúsená má v rámci klimatoterapie
fyzioterapeutka
Ivana ozdravujúci účinok. Preto
Hudáková, ktorá sa dlhoročne využívajú možnosť prísť do
venuje práci s pacientmi Tatier. Klimatoterapia má
trpiacimi rôznymi chorobami veľmi pozitívny účinok nielen
nielen dýchacích ciest, ktorí do na dýchanie, ale aj na celkový
Tatier prichádzajú nájsť úľavu zdravotný stav (pomáha pri
a osvojiť si osožné liečebné alergiách, astme a podobne).
metódy. „Ja som sa zamerala „Celé sa to začalo veľmi dávno,
na predškolský vek, hoci sa, pred vyše dvadsiatimi rokmi,
samozrejme, robia pobyty aj so kedy sme spoločne s mojou
školopovinnými deťmi. Udržať kolegyňou chceli ponúknuť
hodinu vkuse pozornosť dieťaťa takéto pobyty, keďže liečebné
na dychové cvičenie – a to ešte ústavy v tej dobe boli večne
pomedzi iné aktivity v rámci preplnené. Obe sme sa vtedy
liečby – nie je jednoduché. Je venovali fyzioterapii dýchania
to dosť aj pre dospelého, no viac do hĺbky a vyvinulo sa to až
menšie deti motivuje najmä do dnešnej podoby,“ prezradila
hra v spojení so známymi fyzioterapeutka, ktorá sa však
riekankami a pesničkami, profesijne tejto problematike
naťahovanie pri tých hrách. Ide venuje viac ako tridsať rokov.
o veľmi komplexný prístup,“
„Paušálne môžem povedať,
uviedla na úvod. Za dôležitý že keď prejde človek takýmto
aspekt pri týchto cvičeniach pobytom, zväčša tak minimálne
počas pobytov považuje tiež na polrok má pokoj. Vo veľkom
prítomnosť rodiča, aby aj po percente prípadov nepotrebuje
pobyte v cvičení pokračoval žiadnu ďalšiu liečbu alebo
v domácom prostredí. V tomto len minimálnu, udržiavaciu
ohľade je veľmi dôležitá (v závislosti od zdravotného
pravidelnosť, cvičenia treba stavu). Na tej to v pohode zvláda
opakovať naozaj každý deň a aj do roka. Potom je potrebné
efekt sa ukáže. Treba postupovať pobyt
zopakovať,“
hovorí
krok po kroku. „Najťažšie je byť zo skúseností. V spolupráci
zodpovedný za svoje zdravie či s lekárkou má za sebou výskum
zdravie svojho dieťaťa a venovať na veľkej vzorke ľudí, ktorý
mu čas.“
ukázal, že ich zdravotný stav
Pri práci sa stretáva najmä sa vďaka tomu výrazne upravil
s českými deťmi, ktoré do Tatier – pri dospelých a senioroch
prichádzajú na dvojtýždňové pomáha aj s obštrukčnou
rekondičné pobyty. Hoci sú chorobou pľúc, ktorá je takisto
podľa jej slov v Čechách kvalitné veľmi vážnym ochorením.
liečebne, nie sú položené
Nejde však len o samotnú
v takej nadmorskej výške, ktorá klimatoterapiu, dôležité je
tiež cvičenie –
Priekopníci poznávania Tatier ro z p o hy b ov a n i e
celého hrudníka,
V piatok 30. augusta o 18.00 hodine sa uvoľnenie celého
spružnenie
v spoločenskej miestnosti Mestskej kniž- tela,
nice v Kežmarku uskutoční videoprezen- svalov – pretože
tácia Milana Chomu venovaná kežmar- aj dýchanie je
o svaloch. „Keď ste
ským rodákom:
* Dávid Frölich v prínose diela PhDr. v kondícii, tak aj
Nory Baráthovej a propagačné aktivity v napriek ochoreniu
sa
cítite
lepšie
našom meste a okolí.
* Tatry očami Buchholtzovcov, ich prie- a aj máte lepšie
výsledky.“
kopnícke aktivity a Daniel Fischer.
Vysvetlila tiež,
* Prezentácia publikácie Mikuláša Argalácsa Buchholtzove Tatry a Augustiniho že hoci samotné
pľúca nebolia (bolia
rieka spojená s odpredajom knihy.

Fyzioterapeutka pracuje so skupinami do dvadsať detí, veľkú úlohu
zohráva aj prítomnosť rodiča.

ich
o b a l y,
priedušky, no
v pľúcach nervové
zakončenia nie sú), telo
si šetrí to, čo má choré. Preto
sa jej malí pacienti viac hrbia,
nevedia sa narovnať a sú vo
všeobecnosti oslabení. „Pritom
je to veľmi dôležité, naučiť
sa pracovať s dychom, aby sa
hrudník pri nádychu vedel
roztiahnuť, pri výdychu sa zas
stiahnuť.“ Ďalej si osvojujú
dýchaciu gymnastiku, učia sa,
ako skvalitniť svoje dýchanie,
ako s dychom pracovať –
na
bráničnom
dýchaní,
rytme dýchania. Správnymi

množstvo liekov, ktoré pacient
nevyhnutne potrebuje...
Kyslík je život a kvalitné
dýchanie
a
prekysličený
organizmus
bezpochyby
vplývajú aj na ostatné aspekty
života. Každý z nás by mal
však prebrať zodpovednosť za
svoje zdravie a venovať sa mu,
zvoliť si zdravý životný štýl
a primárne tým ovplyvňovať
svoj zdravotný stav.
mp archív I. Hudákovej

dýchacími
technikami
U malých pacientov je cvičenie
postavené na hre, ktorá implikuje rôzne blahodarné
pohybové aktivity.
Výbornou
sadýchacie
dá apotom
ovplyvniť
aj pomôckou je aj psychomotorický padák.
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Futbalové legendy a nádeje
Dvojdňový futbalový turnaj O pohár Vysokých Tatier naberá na
kvalite i obľúbenosti. Divácky zaujímavé zápasy mládeže U-15
(r. narodenia 2005) prilákali na ihrisko v Tatranskej Lomnici futbalové hviezdy, známe osobnosti a stovky fanúšikov. Tretí ročník
športovo-kultúrneho podujatia hostil 8 prvoligových družstiev zo
Slovenska a Čiech.
„Tohto roku sme tu mali tové zápasy. Vyrovnaný súboj
viaceré významné osobnosti. napokon skončil stavom 1:0
Jedným z trénerov s najvyššou v prospech hráčov MFK Zemkvalifikáciou bol Szilárd Né- plín Michalovce, ktorí počas
meth – futbalová legenda, repre- dvoch hracích dní nedostali
zentant a aktuálne tréner klubu jediný gól! Za zaslúžené víŠK Slovan Bratislava. Podujatie ťazstvo získali putovný pohár,
opäť moderovali herci z Hornej ktorý si prevzali od minuloDolnej – Sojka (Michal Kubov- ročných víťazov z Ružomberčík), Bystro (Matej Landl), Kokos ka. Najlepší hráči prvého dňa
(Roman Slanina) a Tunel (Juraj
získali originálne futbalové
Šoko Tabaček). Najlepším hrálopty Ligy majstrov a poháre,
čom odovzdal svoje dresy Stano
Šesták, ktorý momentálne pôso- sobotňajší futbalové dresy Stabí v Poprade,“ zhodnotil hlavný nislava Šestáka: „Turnaj už má
svoju tradíciu a verím, že bude
organizátor Roman Chodníček,
pokračovať ďalej. Pre hráčov
ktorý tento turnaj vymyslel a orje to príležitosť konfrontácie
ganizuje spoločne s Milanom rôznych slovenských a českých
Horákom.
družstiev, porovnanie vlastných

Hráči zo Slovenska a Moravy odohrali 35-minútové
zápasy na oboch lomnických
ihriskách. V dvoch skupinách
hrali štýlom každý s každým,
nasledovali vyraďovačky do
štvrťfinále, semifinále, finálne
a o umiestnenia. Do sobotného finále napokon postúpili
slovanisti a Michalovčania,
ktorí odohrali dva 20-minú-

Výnimočný turnaj pokračuje
„Teším sa, že nás tu organizátori pozvali, pretože to bola veľmi
dobrá konfrontácia s rôznymi
štýlmi hry. Som naozaj rád, že
každý zápas sme odohrali proti inému mužstvu, čo bolo pre
chlapcov výbornou lekciou, keďže
dorastenecká celoslovenská liga
sa hrá až od 16 rokov. Vďaka tomuto turnaju si tak mohli zahrať
proti iným tímom zo Slovenska,
dokonca aj z Čiech. Prehra vo
finále síce zamrzí, ale chalani
odohrali perfektné zápasy a čo je
hlavné – získali nové skúsenosti,“
povedal Szilárd Németh – legendárny slovenský útočník, ktorý
sa po úspešnej futbalovej kariére
venuje mladým talentom.

„Už teraz pripravujeme ďalší
ročník. Chceme pokračovať v tradícii a opäť zorganizovať turnaj
U-15, čo budú hráči s rokom
narodenia 2006. Samozrejme,
naša veľká vďaka za pomoc patrí
primátorovi mesta Vysoké Tatry,
všetkým dobrovoľníkom a sponzorom, vďaka ktorým sa turnaj
uskutočnil. Na turnaji bola výborná atmosféra, množstvo divákov a kvalitné kluby, ktoré nám
už teraz s radosťou prisľúbili svoju účasť na budúcoročnom turnaji na prelome júla a augusta,“
prezradil Chodníček.
Bodkou za športovým podujatím bol koncert známej slovenskej poprockovej kapely HEX,
ktorú si nenechalo ujsť viac ako
kb
1 000 fanúšikov.

schopností, pre divákov možnosť vidieť hrať kvalitné a známe družstva,“ zhodnotil úspešný reprezentant.

Celkové poradie: 1. MFK
Zemplín Michalovce 2. ŠK
Slovan Bratislava 3. MFK
Ružomberok 4. 1. FC Slovácko
5. ŠK Sigma Olomouc 6. FC
Spartak Trnava 7. FC Nitra 8.
FK Poprad

Víťazné družstvo MFK Zemplín Michalovce

8o TATRANSKÁ ŠELMA VERTICAL 2019
Extrémne preteky v behu do vrchu
Koniec júla patrí vo Vysokých Tatrách prestrelke najlepších bežcov-vrchárov zo Slovenska a okolitých krajín. Tento
rok tomu nebolo inak a kvalita
dorazila vo všetkých troch kategóriach. Inak to však bolo na
trati, po ktorej sa bežalo…
Po druhý raz v osemročnej
histórii bol cieľ skrátený a umiestnený do nižších polôh Slavkovského štítu. V roku 2012 sa bežalo po
„Nos“ do výšky 2 300 m pre nízku
viditeľnosť a námrazu, hore totiž
mrzlo a chodník bol zaľadnený.
Tento rok bol cieľ ešte nižšie – na
„Maximiliánke“ (1 530 m n. m.).
Už ráno pred štartom o 8.30 začalo pršať, v okolí udreli prvé blesky
a zo západu sa hnala búrka s nebezpečnou intenzitou. Rozhodnutie skrátiť trasu padlo tesne pred
štartom, pochopiteľne s nevôľou
u niektorých petekárov. Nakoniec
však búrka Slavkovský štít obišla.
No v ten istý deň na bežeckých
pretekoch v južnom Tirolsku trafil jednu zo štartujúcich blesk. Po

prevoze vrtuľníkom do nemocnice zraneniam podľahla. U nás
bude vždy prvoradá bezpečnosť
účastníkov a organizátorov.
Skrátením trate sa musel každý preštelovať na tretinový čas.
Vzdialenosťou polovica (cca 3,5
km), ale prevýšením len tretina,
necelých 500 výškových metrov.
Hneď po štarte striekal každému
z uší laktát. Predošlý víťaz Jozef
Hlavčo vypálil ako z dela spolu
s ostatnými. Nakoniec opäť vyhral
v čase 21:03. Len 3 sekundy za ním
dobehol Andrej Paulen (21:06)
a Miro Hraško tretí o polminútu
neskôr (21:39). Ďalej sa zoradili
skialpinisti: štvrtý Danko (21:39),
piaty Fraňo (22:08) a šiesty Šiarnik (22:48). Medzi nich sa vliepal
prvý veterán Ján Ďurmek (22:29).
Pódium štyridsiatnikov doplnil
Poliak Biernawski (24:38) a Čech
Žajdlík (24:58). Opäť silnú konkurenciu medzi babami ešte viac
vyzdvihla Marianna Jagerčíková,
štartujúca vo Verticale na Slovensku po prvýkrát. Svoju dominan-

ciu potvrdila a pri absencii rekordérky Megi Kozielskej pohodlne
zvíťazila s časom (25:58). Striebro
a bronz brala mladá Maďarka Osi
Eszter (27:34) a Poľka Katarzyna
Fraczysta (28:16). Mimo pódia
boli ešte ocenené štvrtá Slovenka
Rizmanová (28:20) a piata Poľka
Krowicka (28:25). Po vyhlásení
ďalej nasledovala bohatá tombola,
kde mohol vyhrať každý.
Napriek okolnostiam hodnotíme aj tento ročník „Slavkáča“ za

vydarený, nakoľko nedošlo k žiadnym ťažším úrazom (afterparty
vynimajúc). Pevne veríme, že
tomu tak bude aj o dva týždne na
„Magistrále“. Všetko je prichystané, takže sa tešíme na stretnutie a na podané kvalitné výkony.
Ďakujeme všetkým bežcom a divákom za priazeň, sponzorom
(Dynafit, Sportrysy, Salewa, Sport
2000) a partnerom (Prešovský samosprávny kraj) za podporu a pomoc.
Matúš Vnenčák
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Tréningy pre širokú verejnosť
Počas nadchádzajúceho septembra sa pod vedením Jaroslava Michalka v meste Vysoké Tatry uskutočnia voľne prístupné športové tréningy pre všetkých záujemcov, ktoré zastrešuje Atletický oddiel
(AO) Tatry. Konať sa budú vždy raz týždenne, pričom
miesto sa bude striedať medzi Tatranskou Lomnicou
a Smokovcami. Záujemcovia budú podelení do troch
výkonnostných skupín.
„Tréningy by mali byť zamerané na všeobecný rozvoj,
začiatok bude venovaný bežeckému cvičeniu, aby si ľudia
osvojili základy bežeckého športu,“ prezradil J. Michalko.
„V rámci nich by sa účastníci mali naučiť pracovať s koordináciou, frekvenciou atď., aby videli, že behanie nie je len
o tom, obuť si tenisky a nezmyselne niekam vybehnúť, ale
že je dôležité si tréning naplánovať – nevynechať rozcvičku či záverečnú regeneráciu.“ Kto by mal záujem, môže si
pod vedením skúsených trénerov pripraviť napr. týždenný tréningový plán, podľa ktorého si ľahšie osvojí túto pohybovú aktivitu a vytvorí si pravidelný návyk. Tréningy
sú otvorené aj rodičom s deťmi (ktoré budú mať tiež svoju
kategóriu), keďže aj jedni, aj druhí budú mať priestor na
vlastnú pohybovú aktivitu.
Ide o pilotný projekt, ktorým chcú organizátori zistiť,
či majú Tatranci o aktivity tohto typu záujem. Podľa toho
je výhľadovo v pláne aj séria zimných tréningov v behu na
lyžiach. V nasledujúcom čísle TD sa dozviete podrobné
termíny začiatku týchto športových stretnutí.
mp

Svetovo najťažší beh dlhý
400 metrov sa už druhý raz konal
na Slovensku. Dejiskom jedného
z 20 kôl tejto sezóny bol skokanský
mostík na Štrbskom Plese. Takmer
1 000 účastníkov v štyroch kategóriách bojovalo so súpermi, strmým mostíkom i nepriazňou počasia. Minuloroční víťazi Tomáš
Čelko a Kristína Néč-Lapinová sa
tento rok nemohli zúčastniť, čím
dali šancu na víťazstvo ich vlaňajším súperom. Medzi ženami
dominovala Martina Bellušová,

ktorá druhej najlepšej bežkyni nadelila 14,5-sekundové
manko, hoci si myslela, že na mostík sa
vybehnúť a vyliezť
nedá. Medzi mužmi
boli najväčšími favoritmi Tomáš Maceček a Jakub Šiarnik,
ktorí vlani obsadili
druhé a tretie miesto.
V napínavom fináRed Bull le napokon zvíťazil
Tomáš, ktorý zároveň vytvoril
nový rekord mostíka (3 minúty
59 sekúnd). Pretekov sa zúčastnil
aj reprezentant v motocyklistike Štefan Svitko, ktorý na mostík
vybehol za 4 minúty a 44 sekúnd,
s tesnou stratou na postup do finále. „Som rád, že som to prežil, lebo
som si myslel, že bude aj horšie, ale
asi horšie od tohto nie je… Každý
šport bolí, ale tento veľmi,“ povedal
Štefan Svitko pre Red Bull, ktorý tento beh organizuje po celom
svete.
kb

Nové dimenzie tatranského golfu
Hlavní predstavitelia golfového rezortu Black Stork vo Veľkej Lomnici – generálna
riaditeľka Sylvia Hrušková a riaditeľ Hotela International Ján Chmelnický, informovali
o pripravovaných novinkách, investíciách a rozvoji golfového rezortu so širokou paletou
voľnočasových aktivít i bývania. Ich cieľom je vytvorenie podmienok pre každého, kto si
tento olympijský šport vyberie.
„Našim cieľom je popularizácia tohto krás- vrátane zapožičania výstroja a loptičiek s tréneho športu a vytvorenie takých podmienok, nerom stojí 49 €. Za tri dni (15 hodín výučaby golf mohlo hrať čo najviac ľudí vyznáva- by) je možné zložiť aj skúšky na Zelenú kartu,
júcich zdravý životný štýl. Je to typ športu pre ktorá slúži ako osvedčenie pre golfistu. Cez
všetky vekové kategórie a s výnimkou toho, že prázdniny ju mohli získať aj juniori od 5 do
má nespochybniteľne kladné účinky na fyzickú 16 rokov počas golfových kempov.
Nie je to „len“ o golfe
kondíciu, zlepšuje tiež koncentráciu a harmoRezort počas roka pripravuje mnoho zaunizuje telo i ducha,“ uviedla Sylvia Hrušková.
Podporujúc túto filozofiu je vstup na golfové jímavých sprievodných akcií, možnosti cyktréningové plochy (kryté odpalisko, chipping listiky, detských táborov a turnajov, ktorých
area a putting green) bezplatný pre všetkých, bolo počas leta niekoľko. Na podtatranskom
nielen pre registrovaných hráčov. Začiatoč- ihrisku sa uskutočnili napríklad Majstrovníkom zamestnanci na golfovej recepcii vy- stvá Lomnického golfového klubu (LGK)
svetlia základné postoje a zapožičajú golfové či prestížny turnaj pre juniorov od 12 do
palice či výstroj. V rezorte je k dispozícii aj 21 rokov FALDO SERIES Slovakia Chamgolfová škola, profesionálny tréner a golfový pionship, ale aj Charity Golf Cup pod záštiinštruktor. Hodinová lekcia golfu pre dvoch tou Petra Bondru a hráčov z NHL, ktorý je
jedným z najznámejších podujatí s výrazným
charitatívnym rozmerom. Dvanásty ročník
charitatívneho turnaja nielen svojou účasťou
podporili známy hokejisti i osobnosti ako
Adela Vinczeová, Milan Lasica, Milan Kňažko, Ady Hajdu. Výťažok turnaja, ktorého sa
zúčastnilo 105 dvojíc, odovzdali organizátori priamo deťom a ich rodičom formou
symbolických šekov v hodnote 28 212 €, čo
je doteraz najvyššia vyzbieraná suma. Tohtoročný 18. ročník otvorených Majstrovstiev

LGK na rany, zaradených v WAGR (World
Amateur Golf Ranking), prilákal pod Vysoké Tatry 103 golfistov z krajín V4, vrátane
18 profesionálnych hráčov. V deň nedožitých
51. narodenín Janka Peča, ktorý roky pomáhal na tatranských golfových turnajoch, bola
odkrytá pamätná lavička s jeho citátom pri
odpalisku 10. jamky. Rekord ihriska zahral
Juraj Zvarík (skóre 201 rán za 3 dni), v open
kategórii muži vyhral Oliver Csanyi (skóre
215). Titul majsterky LGK získala Laila Hrindová. Seniorským majstrom klubu sa stal opäť
Peter Jurko a v kategórii super senior nad 65
rokov Peter Petras. Hráči svojím rekordným
záujmom o hru ocenili vysokú kvalitu ihriska
a organizáciu Lomnického golfového klubu,
ktorý tento rok oslavuje dve desaťročia.
Bývanie na golfovom ihrisku
Monitoring životného prostredia potvrdil,
že biodiverzita územia ihriska aj priľahlej časti ochranného pásma TANAP-u za posledné
roky výrazne vrástla. Možno teda konštatovať, že rezort má priaznivý dosah na okolitú
flóru a faunu. Momentálne napreduje aj prostredníctvom privátnej a komerčnej výstavby,
predajom pozemkov v pokojnej priestrannej
štvrti. Majiteľ pozemku s výhľadom na Vysoké Tatry získa aj celoživotné členstvo v Lomnickom golfovom klube. Obmedzenia architektonických návrhov pri výstavbe sa týkajú
len výšky, sklonu strechy a povrchovej úpravy
domov, ktorá má byť realizovaná v súlade
s prírodou.
kb Black Stork
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Platená inzercia

Otvorili sme pre Vás nový

Supermarket!
Otvorené denne od 7:00 do 19:00
Nájdete nás na adrese:

Vydavateľ nezodpovedá za obsah inzercie

Supermarket COOP JEDNOTA
Hrebienok Resort II
Starý Smokovec č. 18100
Vysoké Tatry
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Prvé kolo majstrovského
zápasu V. Podtatranskej ligy
dospelých nevyšiel našim futbalistom podľa očakávaní. Na domácej pôde – na ihrisku v Tatranskej Lomnici – sa postavili
proti 1. MFK Kežmarok. Tí domácim v prvom polčase udelili
3 góly (skórovali Pavol Fejerčák,
Patrik Grega a Andrej Džadoň).
V druhom polčase si pripísal
na svoje konto ďalšie dva góly
Pavol Fejerčák, záverečný šiesty
gól Kežmarčanov dal Štefan Gahura.
Druhú augustovú nedeľu si
hráči FK Vysoké Tatry vylepšili hosťujúcim zápasom proti
TJ FC Kluknava umiestnenie
v tabuľke. Gól v 15. minúte, ktorý pripísal kapitán domácich,

Šport / Infoservis
naštartoval Tatrancov k výborným výkonom. Stav vyrovnal
v 22. minúte Michal Neupauer.
Rozhodca obom tímom udelil
niekoľko žltých kariet za podrazenie súpera. Vyrovnaný stav
bol až do 65. minúty, kým Dávid Šryrta nezvýšil stav na 1:2
v prospech FK Vysoké Tatry.
Tatranci sa rozbehli, a už v 69.
minúte skóroval Rastislav Barabas, v 73. Peter Dragoš, v 79.
opäť Barabas. Vydarenou sériou
gólov zvíťazili naši nad Kluknavou 5:1. V treťom augustovom
kole zvíťazili vďaka pokutovému
kopu Adama Bittnera a gólu Dávida Škyrta v zápase proti OFK
Vikartovce 2:0. Najbližší zápas
odohrajú v nedeľu proti ŠK Harichovce.
kb

PROSBA O SPOLUPRÁCU
Autor viacerých publikácií pod názvom Kto bol kto
v cestovnom ruchu na Slovensku (1. a 2. diel), Kto bol kto
v cestovnom ruchu na Slovensku – Vladimír Medzihradský – nestor cestovného ruchu na Orave a Kto bol kto v lanovej doprave na Slovensku, prof. Ing. Peter Patúš, PhD.,
sa na čitateľov Tatranského dvojtýždenníka obracia s prosbou o spoluprácu.
Jeho ďalšia pripravovaná publikácia, ktorá bude niesť
názov Kto bol kto v cestovnom ruchu na Slovensku – Ivan
Sutóris – nestor cestovného ruchu na Slovensku, je venovaná tejto významnej osobnosti cestovného ruchu a zakladateľovi ZZLaV na Slovensku. Keďže jej spracovanie vyžaduje spoluprácu množstva ľudí, ktorí Ing. Sutórisa poznajú,
spolupracovali s ním, boli jeho priatelia a pod., zostavovateľ
sa obracia s prosbou o poskytnutie relevantných informácií o ňom, vrátane prípadnej fotodokumentácie, vzájomnej
korešpondencie a najmä osobných spomienok na neho po
stránke pracovnej aj osobnej.
Fotodokumentáciu a kópie korešpondencie môžete posielať poštou na autorovu adresu:
Nám. Ľ. Štúra 10, 974 05 Banská Bystrica alebo e-mailom
na adresu: peter.patus1@gmail.com.
Všetka dokumentácia zaslaná poštou vám bude vrátená
po jej spracovaní na vašu adresu.
Zostavovateľ vopred ďakuje za spoluprácu.
			
prof. Ing. Peter Patúš, PhD.

Dňa 29. augusta uplynie 10 rokov
od náhlej smrti manžela, otca a dedka
Jozefa Dancáka. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Novinky z tatranských knižníc:
Bakkeid, Heine:
Stretneme sa v raji

Thorkild Aske je smoliar,
ktorému nevyšla ani vlastná samovražda. A jeden z najbizarnejších vyšetrovateľov, akého
ponúka súčasná severská krimi.
Život skôr predstiera ako žije,
kedysi elitný policajt skončil vo
väzení a prišiel o všetko, čo mal
kedy rád. Medzi jeho najväčšie
sny patrí, aby mu jeho psychiater opäť predpísal tabletky na
úzkosť. Bývalý policajný vyšetrovateľ neochotne súhlasí, že bude
autorke kriminálnych románov
pomáhať pri práci na novej knihe. Jej predošlého konzultanta
zavraždila depresívna manželka
a Thorkild sa jej zdá ako vhodná
náhrada.
Hlavatá, Dana:
Ženatý so svokrou
Keď sa oženíte so ženou svojho srdca a pribalia vám k tomu
aj svokru, ktorá vám pije krv,
niet vám čo závidieť. Nezostáva iné, ako vziať rozum do hrsti
a hrať úlohu empatického. Ak
však zasahuje do vášho života,
vŕta sa v ňom a vy ju nemôžete
vyexpedovať na opačný koniec
republiky, musíte nájsť spôsob,
ako s ňou vyjsť. Nech je to ako
chce, nie nadarmo sa hovorí, že
partnera si beriete aj s jeho rodinou…
Keleová-Vasilková, Táňa:
Rodinné klbko
V byte na predmestí Osla
nájdu mŕtveho muža. Ukáže sa,
že obeťou bol dosiaľ neznámy
vykrádač hrobov a zberateľ morbídnych trofejí. Keď polícia otvorí mraziaci box v kuchyni, objaví
príšerný nález. Jedna z trofejí
sa priamo týka komisára Joonu
Linnu.
Olrinková, Lucia:
Plakať som si zakázala
Krásna, sebavedomá, milujúca slobodu. Taká je Rosie,
ktorá sa po rokoch v zahraničí
vracia naspäť na Slovensko. Po
niekoľkých kopancoch a pádoch
sa zdá, že jej život nabral smer,
ktorým sa chcela vždy uberať. Až
do chvíle, kým nespozná Filipa.
Syna majiteľa firmy v ktorej pracuje.

Sveen, Gard: Medveď

Tri desaťročia po procese
niekto zavraždí Arvida Storholta, najznámejšieho nórskeho
špióna, ktorého zatkli a odsúdili
v roku 1987. Krátko predtým pochovajú v Enebakku telo neznámej ženy, ktorú objavil v neďalekom jazere mladý Poliak. Jedno
je isté, ležala v ňom už dlho. Kto
to je? A kto je muž s krycím menom Medveď, na ktorého Tommy Bergmann opakovane naráža
pri svojom vyšetrovaní?
Hanáčková, Pavla:
Zvedavé otázky všetečnice Majky
Prečo má týždeň sedem dní?
Ako sa vyrábali prvé knihy? Prečo sa Mŕtve more nazýva mŕtve?
Čo je to 3D tlačiareň? A prečo…? Deti majú veľa zvedavých
otázok. Stačí otvoriť túto knižku
a kamarátka Majka im ich pomôže zodpovedať. Občas bude
treba nakuknúť pod okienko, za
niečo potiahnuť alebo niečím
otočiť. Nielenže sa tak deti dozvedia veľa zaujímavostí, ale ešte
si užijú zábavu s hravými mechanizmami, ktoré v knižke nájdu.
Tak hurá za poznaním!
Jakubová, Martina:
Líštička
Láska sa niekedy objaví na
tých najčudnejších miestach
a v tých najneočakávanejších
momentoch. A niekedy príde vo
chvíli, keď má človek pocit, že ho
čakajú už iba smútok a žiaľ.
A presne to sa stalo Katke.
V okamihu, keď si myslela, že zákerná choroba predčasne ukončí
jej mladý život, stretla svoju osudovú lásku a jej život nadobudol
nový zmysel.
Macháčová, Adriana:
Tak trochu ženatý
Osamelá Stela po uväznení
otca, strate matky a stroskotanom manželstve nevie, čo so
životom. V bare pri poháriku
sa zoznamuje so šarmantným
Tiborom. Po krátkom čase je
Stela pripravená na nový vzťah,
pričom netuší, že uviazla v ďalšej
pasci…
Z. Štefaňáková

Spomína celá rodina

Inzercia
Prijmem predavačku do potravín v Tatranskej Polianke.
Tel.: 0950 376 117
Predám kvalitný leštený smrekový tatranský obklad perodrážku 3 €/m2, zrubový obklad – polguľatý, hranový aj dlážku na podlahy. T. č.: 0908 234 866, www.drevozrubyobklady.sk.
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Tatranská letná dražba

PRODUKTY
V TATRANSKEJ LETNEJ DRAŽBE
31.8. 2019 (sobota) O 15:00 h,
mestský park Tatranská Lomnica

Produkty sa budú dražiť vo vyvolávacej cene od 5 €.
Hotovosť nutná. Moderuje Slavo Jurko.

TD 16 - 17/2019

23

24

TD 16 - 17/2019

Kalendár podujatí

TATRANSKÉ KULTÚRNE LETO
23.8. - 31.8.2019

23.8.2019 (piatok)

20:15 Tatranská Lomnica - mestský park

Film JOHNY ENGLISH
ZNOVU ZASAHUJE,
VB, FR, USA, 2018, 88 min.

24.8.2019 (sobota)

18:00 Nový Smokovec – areál Kúpeľov, a.s.

CELESTE BUCKINGHAM &
KING SHAOLIN - live koncert

30.8.2019 (piatok)

20:00 Tatranská Lomnica - mestský park

Film COCO, USA, 2017,
105 min.

31.8.2019 (sobota)

10:00-19:00 Tatranská Lomnica - mestský park

ZÁVER TATRANSKÉHO
KULTÚRNEHO LETA

10:00 - Hasičská súťaž v požiarnom útoku
o Pohár primátora Vysokých Tatier
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
17:30 - FILMOVÝ VEČER
S RASŤOM HATIAROM premietanie ﬁlmov Teória šťastia,
Slepá dôvera a Vrcholová príťažlivosť

viac na www.vysoketatry.sk

Podujatia realizované s ﬁnančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! Email: kulturasport@vysoketatry.sk, tel.: +421 52 478 04 55-6, www.vysoketatry.sk

