
 

 
Tretie zimné stretnutie vodákov pod Troma korunami.  

Januárový splav Dunajca a stretnutie vodákov a priateľov vodných športov 
v Pieninách.  

Termín: 29 január 2011  

Zimný splav prielomom Dunajca  

9 km dlhý splav z Červeného Kláštora do prístavu pltí v Lesnici.  

Pre účastníkov je zabezpečené na objednávku:  

• - guláš, rum a čaj v cieli v Chate Pieniny, posedenie - diskotéka, večera, premietanie 
vodáckych filmov  

• - návrat autobusom, vývoz lodí  
• - dobrá nálada vo veselom kolektíve  

Ako tradične, je stretávka o 12:30 v požičovni Pieniny sport centrum č. domu 37, kde sa 
všetci zvítame, počastujeme, pripravíme lode a okolo 13:00 vyrazíme na vodu, splavíme úsek 
z Červeného Kláštora do Lesnice (trasa 9 km - cca 2 hod.). Novinka: nevodáci sa do cieľa 
presunú pešo, po chodníku okolo rieky (Prielom Dunajca, cca 2 hod.). O 16:00 bude 
podávaný v reštaurácii Chaty Pieniny "Janov ako vždy hustý guláš" vrátane r- umu. Neskôr 
sa presunieme do tanc-miestnosti, premietneme si vodácke filmy, fotky z ciest a zabavíme sa 
až do rána. Pozor: na splav vhodné karnevalové oblečenie a rôzne ohrievadlá. Rezervácie 
miesta na plavidlách a ubytovania prosím nahláste aspoň týždeň vopred na 0907477412, 
info: rafting-pieniny.sk  
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www.horydoly.cz 
 
Zimné stretnutie vodákov pod Troma korunami  
Splaveme Dunajec v januári  
Zimný splav Dunajca sme spojili s 
karnevalom masiek. 29. január je 
vyhradený pre stretnutie vodákov a 
priateľov vodných športov v Pieninách. 
Tak sa nezľaknite keď v zime na Dunajci 
uvidíte strašidlá.  

 

Akcia: Tretie zimné stretnutie vodákov 
pod Troma korunami.  

 

Termín: 29 január 2011.  

 

Vodák v zimě na Dunajci. Foto: Rafting 
Pieniny 
FOTOGALERIE: Zimný Dunajec 

 
 
 
 
 



Prielom Dunajca: 8,5 km dlhý splav z Červeného Kláštora do prístavu pltí v Lesnici. 

 

Doporučené vybavení: kajaky, kanoe či rafty pevní i nafukovací, pádlo, plovací 
vesta, přilba, házečka, neoprénové oblečení, neoprénové rukavice a boty, funkční 
prádlo, malý lodní pytel na drobnosti, lékárnička, mobil, jídlo na cestu, horký nápoj v 
termosce.  
......................................................................................................................................................................................... 

 



 

Pre záujemcov o splav, ktorý nevlastnia plavidlo, zapožičiame na objednávku. 

.................................................................................................................................................. 

 

PODTATRANSKÉ NOVINY č.6 (08.02.2011) 
 

Opravia najhoršie úseky 

SP. BELÁ (pnr) – Podľa informácie mestského úradu Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja podala projekt na modernizáciu ciest v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Slovensko – Poľská republika 2007 – 2013, do ktorého sa zapojili Spišská Belá 



 a Spišská Stará Ves. Projekt bol schválený v decembri minulého roka. V rámci neho sa na 
slovenskej strane uskutoční modernizácia štyroch úsekov na cestách 2. a 3. triedy v dĺžke 
25,5 km. Na prvom úseku cesty Kamienka – Veľký Lipník v dĺžke 11,3 kilometra cestári 
sfrézujú povrch vozovky a položia novú vrstvu asfaltu. Na ceste medzi Spišskou Belou a 
Spišskými Hanušovcami sú navrhnuté na opravu tri úseky o celkovej dĺžke viac ako šesť 
kilometrov. Aj tu cestári plánujú urobiť nový asfaltový povrch. Ten pribudne aj na ďalšom 
úseku cesty medzi Červeným Kláštorom a Lechnicou, kde okrem toho vybudujú aj 
odvodňovací rigol dlhý 280 metrov. Štvrtý úsek sa nachádza na ceste 3. triedy medzi 
Toporcom a Haligovcami. Tam je navrhnutá nová vrstva asfaltu v dĺžke 7,3 kilometra a 
vybudovanie cestného priepustu, ktorý bude dlhý takmer päť kilometrov. Podľa slov 
primátora Štefana Bieľaka, najviac ich teší čiastočná oprava cesty smerom na Slovenskú Ves 
a cez Spišskú Maguru, kadiaľ k nám prichádzajú turisti z Poľska, no prínosom budú aj ďalšie 
úseky, ktorými prichádzajú zasa návštevníci do Zamaguria. Rekonštrukčné práce na 
vymedzených úsekoch ciest by sa mali začať ku koncu roka a pokračovať v budúcom.
 

.................................................................................................................................................. 

Zásah v Pieninách 
 
ČERVENÝ KLÁŠTOR (red) - Dobrovoľní záchranári Horskej záchrannej služby minulú sobotu 
zasahovali v Pieninách. Pomoc potrebovala poľská turistka, ktorá si pri páde na 
zľadovatenom chodníku pod sedlom Cerla poranila nohu. Privolaní záchranári zranenú 
turistku ošetrili a následne odovzdali poľským záchranárom z GOPR-u, ktorí ju transportovali 
na ďalšie ošetrenie do nemocnice. 
 

.................................................................................................................................................. 

 

Pre reštaurátorov z Levoče bol vlaňajšok úspešný 
 
LEVOČA (mna) – Vlaňajší rok bol pre Oblastný reštaurátorský ateliér 
v Levoči po finančnej stránke najlepší za 27 rokov jeho existencie. 
Levočským reštaurátorom sa podarilo zrealizovať zákazky za 1,350 
miliónoveur.  
Najväčším projektom boli práce na svätyni v interiéri Kostola sv. 
Jakuba. „V Levoči sa v minulom roku ukončili práce na komplexnom 

reštaurovaní a obnove sakristie a pokračovalo sa prácami na svätyni. V interiéri sa začali 
práce na nástenných maľbách a kamenných prvkoch, ktoré sa nachádzajú v okolí 
najväčšieho gotického oltára na svete. Ďalšie práce sa sústredili na ukončovanie epitafov, 
ktoré sa nachádzajú v krstnej kaplnke,“ zhrnul práce v jednej z najnavštevovanejších 
pamiatok na Slovensku vedúci ORA Ivan Tkáč. V okolí hlavného oltára reštaurátorský 
prieskum potvrdil existenciu dvoch starších gotických malieb, ktoré boli koncom 19. storočia 
premaľované. Ako vysvetlil Tkáč, teraz bude závisieť od vzájomného posúdenia pamiatkarov 
a reštaurátorov, ako bude vyzerať záverečná prezentácia týchto malieb. V levočských 
dielňach už niekoľko rokov pokračujú práce aj na reštaurovaní hlavného oltára kežmarského 
rímskokatolíckeho kostola. „V Kežmarku sa nám minulý rok podarilo vrátiť späť do interiéru 
kostola časť sochárskej výzdoby, vrátane oltárnych tabúľ. V súčasnosti sa realizujú 
záverečné práce na predele bohostánku a centrálnom výjave ukrižovaného Krista,“ doplnil 
Tkáč. Práve táto socha tvorila centrálny motív výstavy Gotika na Slovensku v Paríži a pred 
pár dňami sa vrátila späť do levočských ateliérov. Reštaurátori mali plné ruky práce aj na 



hrade v Starej Ľubovni, pri obnove renesančného dreveného trámového stropu v Podolínci, v 
rímskokatolíckom a evanjelickom kostole v Ľubici, pri reštaurovaní interiéru svätyne kostola 
vo Vrbove, ale aj na ďalších pamiatkach v rámci celého Slovenska. Vo Veľkej Lomnici vlani 
vykonali komplexný reštaurátorský prieskum v tunajšom kaštieli. Podľa Ivana Tkáča by sa v 
tomto roku zrejme malo pokračovať v reštaurovaní hlavného vstupného portálu do objektu. 
Pokračovať sa bude aj v prácach na hlavnom oltári v Červenom kláštore, tak, aby 
jeho novú podobu mohla už v roku 2012 obdivovať turistická verejnosť. Aký objem 
prác predpokladajú na tento rok, Tkáč zatiaľ nevedel upresniť. „Veľa bude závisieť od toho, 
koľko finančných prostriedkov bude pridelených našim akciám v rámci programu Obnovme si 
svoj dom,“ dodal na záver. 
....................................................................................................................................... 
PODTATRANSKÉ NOVINY č.16  (19.04.2011) 
 

   Na Zamagurie už môže prísť leto 

   Už po piatykrát vo svojich múroch privítal kláštorný kostol sv. 
Antona Pustovníka laureátov Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej, 
ktorú udeľuje Pamiatkový úrad SR pri príležitosti Medzinárodného dňa 
pamiatok. ... Ceny odovzdala riaditeľka Pamiatkového úradu SR 

Katarína Kosová za prítomnosti ministra kultúry Daniela Krajcera Alfredovi Pifflovi in 
memoriam, ktorý je spätý so záchranou a obnovou Bratislavského hradu, Aurélii Smrekovej, 
dlhoročnej pracovníčke Krajského pamiatkového úradu v Prešove a historikovi umenia 
Milanovi Tongerovi. Všetci zanechali svoje stopy na východnom Slovensku a, samozrejme, aj 
na Spiši. Minister kultúry Daniel Krajcer vo svojom príhovore vyzdvihol okrem iného iniciatívu 
o. z. Cyprián, ktoré spravuje kartuziánsky kláštor pri jeho renovácii. „Toto je názorná ukážka, 
že v oblasti kultúrneho dedičstva je Slovensko naozaj bohaté a je povinnosťou nás všetkých, 
aby si to začalo uvedomovať,“ povedal. Aj tentoraz pamiatkari vo svojich príspevkoch 
hodnotili situáciu pamiatok na Slovensku. Popri svojich úspechoch závislých od financií však 
konštatovali známu skutočnosť, že vzťah spoločnosti k pamiatkam je dnes veľmi vlažný 
a neprispievajú k nemu ani rozliční developeri 
    V sobotu popoludní Daniel Krajcer kľúčom otvoril vody Dunajca a zároveň letnú turistickú 
sezónu v Zamagurí, ktorá je už tradične v réžii tunajších pltníkov. Ako povedal Ján Hubcej, 
uplynulá sezóna bola najhoršia za 30 rokov a určite by si ju tohto roku neradi zopakovali. 
Najviac by im pomohlo stabilné a slnečné počasie. Pltníctvo Dunajec Červený Kláštor začína 
sezónu s piatimi loďami, cez veľkonočné sviatky už bude k dispozícii osem pltí. Počas hlavnej 
sezóny, v júli a auguste, budú mať na vode 16 pltí, čo je oproti poľským susedom extrémne 

málo.  
 
 
 
 
....................................................................................................................................... 
 



 
KORZÁR 
 
Krajcer otváral sezónu na Dunajci 

Symbolickým kľúčom v sobotu po niekoľkomesačnom oddychu opäť otvorili vody 
Dunajca. Odomkol ich minister kultúry Daniel Krajcer. Na pltiach sa budeme voziť 
až do októbra. Ceny sa nezmenili. 
 

ČERVENÝ KLÁŠTOR. Pltníci dúfajú, že  táto 
sezóna  bude úspešnejšia ako tá 
predchádzajúca. Daždivé počasie počas tej 
uplynulej ich ukrátilo o stovky turistov. 
„Pre poriadnu zimu sme minulý rok nejazdili 
29 dní, čo je pre nás dosť dlhý čas. Približne 
600-tisíc návštevníkov nie je zlé číslo, ale 
bolo už aj lepšie,“ povedal nám jeden z 
majiteľov pltnice. 
Dodal, že podľa predpovedí, ktoré si dávajú 
robiť takpovediac na mieru, by malo byť toto 
leto oveľa priaznivejšie a teplejšie. “Azda 
turisti ocenia aj to, že kým na Slovensku je 
všetko oproti minulému roku drahšie, my 
zostávame na rovnakej cene, 10 eur dospelí 
a 5 eur deti. Tak dúfame, že budeme mať 
koho na tej našej plti voziť ,“ hovorí jeden z 
pltníkov. 

 

 

 

 

Otvorenie pltníckej sezóny v Pieninách 

Krajcer riadil plť 
Symbolický kľúč, ktorým už roky zobúdzajú na jar vody Dunajca, dostal tento rok do rúk 
minister kultúry Daniel Krajcer. Ten si dokonca vyskúšal, aké to je riadiť plť. „Bola mi zima, 
tak som to vyskúšal,“ skonštatoval  minister. 
Neskôr ho v Lesnici pri pasovačke poriadne vymlátili po zadku. Z Daniela Krajcera je tak od 
sobotňajšieho popoludnia goral, ako sa patrí. 
 
................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 



PODTATRANSKÉ NOVINY č.20  (17.05.2011) 
 

Jubilejný ročník začína tento piatok 

    Jubilejný ročník Zamagurských folklórnych slávností sa 
uskutoční pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho 
kraja Petra Chudíka a medzi jej organizátorov po prvýkrát 
pribudlo aj Ľubovnianske osvetové stredisko Stará Ľubovňa. 
K hlavným organizátorom však už tradične patrí Prešovský 
samosprávny kraj, Podtatranské osvetové stredisko Poprad, 
obec Červený Kláštor, mesto Spišská Stará Ves a Cyprián, 
nezisková organizácia, Červený Kláštor. „V jubilejnom 35. 
ročníku chceme osloviť staršiu i mladšiu generáciu. Tým 

mladším je určený koncert skupiny IMT Smile, ktorý sa uskutoční v piatok večer v amfiteátri 
v Červenom Kláštore. Veľkým lákadlom bude určite SĽUK, recitál Pavla Hammela a jeho hostí 
či ľudová hudba Jána Berkyho Mrenicu a kolektív Čarovné ostrohy z Bratislavy, ktorí boli 
finalistami televíznej súťaže Talentmánia,“ uviedol riaditeľ medzinárodného festivalu 
Zamgurské folklórne slávnosti Peter Šuca a dodal, že okrem domácich súborov sa predstavia 
aj kolektívy z Poľska, Maďarska, Českej republiky a z Litvy. Súčasťou slávností bude aj 
tanečná dielňa odzemkárov. Odzemok má ambíciu zapísať sa do dedičstva tradičnej kultúry 
a preto vznikla myšlienka pripraviť tanečnú dielňu a prezentovať odzemok na 
medzinárodnom festivale v Červenom Kláštore. Na tanečnej dielni sa zúčastnia českí 
i slovenskí tanečníci, ktorí budú spolu trénovať od stredy 18. mája a na Zamagurských 
folklórnych slávnostiach sa predstavia v sobotu v otváracom programe s názvom Stretnutie 
pod Troma korunami. „Medzinárodný festival bude v tomto roku venovaný regiónu Orava. 
Okrem tanečníkov, ktorí ho budú reprezentovať, sa návštevníci môžu tešiť aj na 
remeselníkov či na gastronómiu z tejto zaujímavej oblasti Slovenska,“ konštatoval Juraj 
Švedlár, hlavný dramaturg Zamagurských folklórnych slávností. 

(mna) 
....................................................................................................................................... 
 
 
 
PODTATRANSKÉ NOVINY č.21 (24.05.2011) 

 
Rozmanitosť pritiahla tisíce ľudí 

 
 Víkend, ktorý sa v Zamagurí začal už v piatok, patril celý 
35. ročníku Zamagurských folklórnych slávností. Bohatý program 
odštartoval v Sp. Starej Vsi vernisážou výstavy Zuzany 
Holubekovej, sprievodom domácich i zahraničných účastníkov 
mestom a podvečerným uvítacím programom. 
Večer program pokračoval v amfiteátri v Červenom Kláštore 
vystúpením hudobnej skupiny IMT Smile, ktorá upútala stovky 

mladších divákov. Program Medzinárodného festivalu bol nielen bohatý, ale i pestrý, takže si 
na svoje prišli mladšie i staršie ročníky, milovníci folklóru, populárnej hudby, ale aj ľudových 
remesiel. 



Program v sobotu napriek dažďu otvorili tradičným splavom účinkujúcich na pltiach. Na 
javisku sa postupne predstavili súbory z regiónu, ale aj z Oravy, ktorej bol tento ročník 
festivalu venovaný, i z ostatných častí Slovenska. Za pozornosť určite stáli aj vystúpenia 
folklórnych súborov zo susedných štátov a večerné vystúpenie SĽUK-u, po ktorom nasledoval 
recitál speváka Pavla Hammela. Zaujímavou časťou bola tanečná dielňa odzemkárov 
z Moravy i Slovenska. Odzemok, ktorý sa dnes považuje za vymierajúci, jeho fanúšikovia 
plánujú nielen udržať a rozvíjať, ale aj zapísať do dedičstva tradičnej kultúry. V nedeľu 
nechýbala omša v kláštornom Kostole sv. Antona Pustovníka a na jeho nádvorí rezbárska 
výstava z dielní oravských umelcov. Milan Gacík, predseda o. z. Cyprián, jeden 
z organizátorov tohto medzinárodného podujatia, zhodnotil festival slovami: „Keď sa naň 
pozerám očami divákov, musím povedať, že bol dobrý. Ako organizátor musím pochváliť 
dramaturgiu, ktorá bola pestrá, žánrovo rôznorodá a originálna. Festival mal mnoho 
rozmerov, a práve preto oslovil aj tisíce ľudí, ktorí sa počas troch dní vystriedali v Č. Kláštore. 
Pre Zamagurie to bolo niečo ako cunami. Vlastne, boli to spokojní návštevníci, ktorí boli jeho 
najlepším zrkadlom.“   
(plk) 
 
 
....................................................................................................................................... 
 

Noviny.sk 

ČERVENÝ KLÁŠTOR:  

Dnes sa začínajú Zamagurské folklórne slávnosti  

 
POPRAD 20. mája (SITA) – V Červenom Kláštore sa dnes začínajú trojdňové Zamagurské 
folklórne slávnosti. 35. ročník podujatia zároveň otvára folklórnu sezónu na Slovensku. K 
hlavným ťahákom podujatia patria SĽUK, Pavol Hmmel a Ján Berky Mrenica s Čarovnými 
ostrohami. Na svoje si prídu aj mladšie ročníky, pre ktorých pripravili organizátori už na 
dnešný večer koncert IMT Smile. „Keďže máme malé jubileum, pripravili sme pompéznejší 
program, tak, aby si v ňom prišli na svoje mladší i tí skôr narodení,“ uviedol dramaturg 
podujatia Juraj Švedlár. 

Podujatie sa začína dnes živou pozvánkou v zamagurských obciach. V sobotu bude program 
pokračovať trhom ľudových remesiel. Otvárací program 35. ročníka Zamagurských 
folklórnych slávností je pripravený na sobotu o 15:30 v amfiteátri v Červenom Kláštore. 
Večer sa predstaví SĽUK s programom „Tancovali naši Vašim“. Po jeho skončení je 
pripravený recitál Pavla Hammela a jeho hostí. Nedeľný program sa začne omšou v 
kláštornom kostole. Pokračovať bude trh remesiel, sprievodné programy ľudových hudieb a 
predstavenie detských folklórnych súborov. Hlavný program Zamagurských folklórnych 
slávnosti sa začne o 14:00. Hosťom hlavného programu bude Ľudová hudba Jána Berkyho 
Mrenicu a kolektív Čarovné ostrohy. 

Zamagurské folklórne slávnosti vznikli ako podujatie na prezentáciu zamagurského a 
goralského folklóru. Festival každoročne navštívi okolo 10 000 návštevníkov. Jediným 
nepriateľom organizátorov býva počasie, keďže podujatie sa koná v prírodnom amfiteátri v 
obci Červený Kláštor. Zamagurské folklórne slávnosti sú zároveň úvodným podujatím Dní 
tradičnej kultúry. 

      Zdroj: SITA 
....................................................................................................................................... 



 
PLUSKA.SK 

V Červenom Kláštore, okres Stará Ľubovňa, vyvrcholil dnes 35. ročník 
Zamagurských folklórnych slávností (ZFS). Podľa jedného z organizátorov Juraja 
Švedlára prehliadka sa vydarila aj napriek premenlivému počasiu. 

„Prišlo okolo 7000 až 8000 ľudí, každý si tu našiel to svoje, všetko prebehlo tak, 
ako malo, tešíme sa už na ďalší ročník,“ zhodnotil Švedlár. 

Najväčším ťahákom bolo v piatok vystúpenie prešovskej kapely IMT Smile, vystúpili aj 
tanečníci zo SĽUKu či ľudová hudba Berkyho Mrenicu s tanečným kolektívom Čarovné 
ostrohy. 

Tento ročník predstavil región Orava. Okrem tanečníkov sa predviedli aj remeselníci 
a návštevníci mali možnosť ochutnať tradičné oravské jedlá. Vystúpili folklórne súbory zo 
Slovenska, Poľska, Česka, Maďarska, Litvy, Ruska a predstavili sa aj tradiční odzemkári zo 
Slovenska a Čiech.  

Tí viedli aj tanečnú dielňu, ktorá bola v Centre voľného času v Spišskej Starej Vsi od stredy 
(18.5) až do soboty (21.5.), doplnil Švedlár. Návštevníci z rôznych kútov Slovenska mali 
možnosť pozrieť si aj výstavu plastík ľudových rezbárov zo zbierky Oravského kultúrneho 
strediska v Dolnom Kubíne.  

Na ZFS vystúpilo spolu viac ako 1000 účinkujúcich a 22 folklórnych súborov. V minulých 
rokoch si cestu do Červeného Kláštora našlo okolo 10.000 milovníkov tradičnej kultúry. 
Festival organizovalo Podtatranské osvetové stredisko, Prešovský samosprávny kraj, obec 
Červený Kláštor, mesto Spišská Stará Ves, nezisková organizácia Cyprián a Ľubovnianske 
osvetové stredisko. 

...................................................................................................................................... 
 

KORZÁR 23.5.2011 

Zamagurské slávnosti nepokazilo ani počasie 

Ani tento ročník Zamagurských folklórnych slávností neobišiel dážď. Našťastie, boli to iba 
krátke prehánky. 
 
ČERVENÝ KLÁŠTOR. Na jubilejnom, 35. ročníku slávností v areáli v Červenom Kláštore, 
trvajúcich od piatka do nedele, vystúpili desiatky účinkujúcich z celého Slovenska a 
zahraničia. 

Vrcholom IMT Smile, SĽUK a hudba Berkyho Mrenicu 

Najväčším lákadlom bol piatkový koncert IMT Smile, sobotňajšie vystúpenie folkloristov zo 
SĽUK-u či včerajšia Ľudová hudba Jána Berkyho Mrenicu. 

„Chodíme sem každý rok, je tu vždy dobrá atmosféra. Boli sme aj v piatok na IMT Smile, s 
kolegami z práce sme sa dobre zabavili. Sobotňajší program sme si prišli užiť aj s rodinou, 
dúfame, že už nebude pršať,“ prezradil Kežmarčan Matúš Vízner. 

Na IMT Smile prišli stovky najmä mladých fanúšikov. V druhý deň podujatia sa pri amfiteátri 
vystriedali možno až tisícky ľudí. 



Program v sobotu napriek dažďu otvorili tradičným splavom účinkujúcich na pltiach. Na 
javisku sa postupne predstavili súbory z regiónu, ale aj z Oravy či z ostatných častí 
Slovenska. „Za pozornosť určite stáli aj vystúpenia súborov zo štátov Visegrádskej štvorky. 
Jedným z vrcholov bolo  večerné vystúpenie SĽUK-u, po ňom nasledoval recitál speváka 
Pavla Hammela,“ priblížil Juraj Švedlár, hlavný dramaturg podujatia. 

Súčasťou slávností bola aj tanečná dielňa odzemkárov. Práve odzemok by totiž raz chceli 
zapísať do kultúrneho dedičstva. 

Včera bolo na Zamagurí opäť slnečno. Predstavilo sa niekoľko súborov, priestor dostali 
najmä detskí folkloristi, na svoje si prišli aj priaznivci hudby Jána Berkyho Mrenicu. 

...................................................................................................................................... 

PODTATRANSKÉ NOVINY č.25 (21.06.2011) 
 

 

Súsošie sv. Trojice sa stalo ozdobou parku 
 
ČERVENÝ KLÁŠTOR - Kópia Súsošia sv. Trojice po dlhých šestnástich rokoch 
už opäť zdobí park pri Dunajci pred Kláštorom kartuziánov v Červenom 
Kláštore. 
„Po šestnástich rokoch sa podarilo nainštalovať do historického parku pred 
kláštorom kópiu súsošia sv. Trojice, ktorá bola na jeseň v roku 1995 
demontovaná pre svoj havarijný stav. Vzhľadom na nedostatok finančných 
prostriedkov sme ju osadili späť až po 16 rokoch. Samozrejme, určité práce 

boli zrealizované aj v tom období. V našich reštaurátorských ateliéroch v Levoči sa nám 
podarilo zreštaurovať originál tohto súsošia, ktorý sa nachádza v interiéri tunajšieho kostola,“ 
uviedol vedúci oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči Ivan Tkáč a dodal, že práve 
minulý rok sa vyvinula priaznivá situácia a podarilo sa im zohnať finančné prostriedky na 
výrobu kópie, ktorá sa nachádza v parku pred kláštorom. Na rozdiel od originálu, sa kópia 
viac podobá pôvodnému súsošiu, ktoré bolo pôvodne vytvorené v roku 1768, pretože sú na 
nej domodelované chýbajúce časti. Celkovo Súsošie sv. Trojice stálo 48-tisíc eur. Finančné 
prostriedky sa podarilo zložiť dohromady po dohode medzi Obecným úradom v Červenom 
Kláštore, realizátorom prác - Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, oblastným 
reštaurátorským ateliérom v Levoči a súkromným sponzorom. Na súsošie boli použité dva 
druhy materiálov, pôvodný podstavec, ktorý bol zo zmiešaného muriva, bol vymenený za 
prírodný kameň, a to preto, aby vydržal dlhšie ako pôvodný podstavec a samotné súsošie je 
odliate z materiálu homolit. „Pôvodné súsošie je v takom stave, že nemôže byť vystavené 
vonku, hoci sa pred pár rokmi uvažovalo o viacerých alternatívach, a to napríklad o 
inštalovaní na nádvorí kláštora pod rôznymi prístreškami. Nakoniec bol dohodnutý variant, že 
bude umiestnený v interiéri kostola a teraz tvorí súčasť expozície múzea. Kópia je zase 
ozdobou parku pred kláštorom,“ uzavrel Tkáč.   
 



    

...................................................................................................................................... 
 

V Kláštore po dvoch aj po štyroch 
Červený kláštor - Občianske združenie Zamagurie, samosprávy obcí a subjekty pôsobiace 
v cestovnom ruchu pripravili počas víkendu pre takmer 800 registrovaných účastníkov 
6. ročníka Pochodu dobrej nálady 9-kilometrovú propagačnú trasu z pltnice v Majeroch cez 
Lechnicu a Č. Kláštor do poľských Nižných Šromoviec a späť. Individuálne či po skupinkách 
ju všetci úspešne prešli posilnení dobrým pivom, kofolou, ale aj chutným jedlom v 
naozaj dobrej a pohodovej nálade. Na predposlednej zastávke pochodu v Kláštore 
kartuziánov sa títo dvojnohí pútnici stretli so štvorkolesovými – účastníkmi propagačnej akcie 
organizovanej Veterán klubom Prešov. Celodenná akcia vyvrcholila ukážkou hasičskej 
techniky, tombolou a kultúrnym programom. Tu sa v nedeľu 25. júna uskutoční ďalší ročník 
už tradičného Breakfestu s ideovou myšlienkou času na zmenu. Festival s bohatým 
programom, napr. aj za účasti Mariána Čekovského, poskytne priestor všetkým, ktorým je 
blízka sféra hľadania a nachádzania samého seba, svojho miesta v živote, potreby rodiny 
a spolupatričnosti ľudskej pospolitosti.    
(gac)            
....................................................................................................................................... 
 
KORZÁR  
 
Turistov budú v Červenom Kláštore sprevádzať mniši 

Nezisková organizácia Cyprián, ktorá spravuje Kláštor kartuziánov v Červenom 
Kláštore, pripravuje už na túto sezónu viacero projektov, ktoré majú súčasníkom 
priblížiť kláštorný život v minulosti. Počas letnej sezóny budú kláštorom 
sprevádzať mnísi. 
 
ČERVENÝ KLÁŠTOR. Priblížiť stredoveký kláštorný život súčasným ľuďom je hlavným 
zámerom neziskovej organizácie Cyprián, ktorá spravuje Kláštor kartuziánov v Červenom 
Kláštore. 
Od 21. marca 2011 je Kláštor kartuziánov zaregistrovaný v Registri múzeí a galérií Slovenskej 
republiky ako Múzeum Červený Kláštor. „Otvorenie témy múzea sa pre nás stáva nosným v 
duchovnej oblasti,“ uviedol pre médiá Milan Gacík z neziskovej organizácie Cyprián. 



Sprievodcami v múzeu by sa mali už tohto roku stať mnísi. Počas hlavnej turistickej sezóny, 
v júli a v auguste, by mali po kláštore sprevádzať návštevníkov dominikánski mnísi. 
„Nebude to vysokoškolák, ktorý vie jazyky, ktorého oblečiete to habitu, ale bude to 
konkrétny človek, ktorý sa pripravuje na mníšsky život,“ priblížil zámery M. Gacík. 
 
V kláštore chcú opäť pestovať byliny 

Výsledkom pôsobenia mníchov v Červenom Kláštore v minulosti je napríklad aj herbár frátra 
Cypriána či prvý preklad Biblie do slovenčiny, známy ako Kamaldulská Biblia, ktorý vznikol 
pravdepodobne v Červenom Kláštore. 
Začiatkom 21. storočia vyšla táto Biblia knižne ako faksimilné vydanie. Jeden z exemplárov 
faksimilného vydania sa nachádza aj v Červenom Kláštore. Nezisková organizácia Cyprián 
pripravuje digitalizáciu Kamaldulskej Biblie. 
Na historické skutočnosti chcú v Červenom Kláštore nadviazať aj tým, že v spolupráci s 
firmou Agrokarpaty Plavnica chcú v kláštore začať s pestovaním a spracovávaním liečivých 
bylín. Ďalšou formou nadviazania na tradície je vydanie faksimile herbára frátra Cypriána z 
18. storočia. 
Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore vlastnil v minulosti aj vinice v Tokaji. Desať 
tokajských viníc získali kartuziáni v roku 1 472. 
„Je to historicky doložená záležitosť. Dúfam, že sa nám podarí na jeseň zbierať úrodu „v 
našej vinici“ a už na budúci rok budeme piť kláštorné tokajské,“ uviedol Gacík. 
Pestovanie bylín, výroba kláštorného vína, či vydanie herbára súvisí podľa Gacíka s 
projektovým zámerom neziskovej organizácie Cyprián, „vrátiť kláštoru maximálne množstvo 
funkcií, ktoré mal, a priblížiť kláštor ľuďom.“ 
Nezisková organizácia Cyprián zároveň pripravuje komplexnú stavebnú obnovu Kláštora 
kartuziánov. Z Regionálneho operačného programu chce získať prostriedky vo výške 2,5 mil. 
eur na obnovu kláštorného komplexu. 
V súčasnosti sa dokončuje reštaurovanie interiéru kláštorného kostola sv. Antona Pustovníka. 
Dokončený by mal byť pred budúcoročnou letnou turistickou sezónou. 
....................................................................................................................................... 
 
KORZÁR 28.06.2011 
 
Známe tváre dnes odštartovali na bicykloch z Červeného Kláštora 

Päťdňová akcia Cez Slovensko na bicykli, ktorú už štvrtý rok organizuje 
martinské združenie Parasport24, dnes odštartovala z Červeného Kláštora. 
Známe tváre z televízií podporia v mestách zbierku pre hendikepovaných 
športovcov. 
 

Známe tváre z televízií Joj a Markíza čaká štyristo kilometrov naprieč Slovenskom od 
Červeného Kláštora na východe po Myjavu na západe krajiny. Päť dní bude do pedálov 
šliapať dvadsať štyri cyklistov, medzi nimi herci Přemysl Boublík, Emanuel Hason, Ivan Tuli 
Vojtek spevák Tomáš Bezdeda, humorista Ján Grexa, markizák Marián Lechan, jojkárky Erika 
Barkolová, Monika Bruteničová, neskôr by sa k peletónu mal pripojiť aj martinský primátor 
Andrej Hrnčiar, ktorý sa v týchto dňoch vracia z Afriky. 
Dnes vyštartovali cyklisti z Červeného Kláštora a popod Tatry prejdú do soboty do Myjavy. 
V každom z miest im obyvatelia odovzdajú vyzbierané peniaze, ktorými združenie 
Parasport24 podporí telesne chorých športovcov. Ako povedal Miroslav Buľovský zo 
spomínaného združenia, zatiaľ v štyroch mestách, ktoré navštívili dnes, ale i pred štartom, 
vyzbierali takmer 2 tisíc eur. Ďalšie peniaze Parasport24 získa cez esemesky, ktoré 
prispievatelia môžu posielať cez všetkých troch operátorov. Celkovú sumu bude Miroslav 



Buľovský poznať začiatkom septembra. „Až vtedy budeme vedieť, komu a na aký účel 
peniaze prispejeme,“ povedal. 
Vďaka tejto akcii niektorí hendikepovaní v minulosti získali handbiky, na ktorých sa vyberú na 
túto ťažkú trasu, vlani žiaci zo školy v Spišskej Novej Vsi dostali schodolez, Martinčan Marián 
Kamien zas príspevok na vozíček.  
 

....................................................................................................................................... 
 
PODTATRANSKÉ NOVINY č.26 (27.06.2011) 

Oltár v opatere reštaurátorov 

ČERVENÝ KLÁŠTOR - Oltár v Kostole sv. Antona, ktorý je súčasťou Kláštora kartuziánov, je 
v opatere reštaurátorov. „Momentálne sa venujeme oltárnej architektúre. Ide o dotmelenie 
a dokriedovanie, teda prípravu na záverečné povrchové úpravy,“ uviedol vedúci oblastného 
reštaurátorskeho ateliéru v Levoči Ivan Tkáč a dodal, že práce smerujú k tomu, aby ich 
ukončili do začiatku zimy tak, aby sa v zime mohlo pokračovať v reštaurovaní oltára v ich 
ateliéroch. Pritom reštaurátori rátajú s tým, že zima v Zamagurí sa začne dosť skoro a 
v októbri budú musieť skončiť. Potom sa však priamo v ateliéroch pustia do sochárskej 
výzdoby, ktorá sa spätne nainštaluje na jar, tak, ako sa to v tomto roku stalo s podstavcom. 
„Kedy bol oltár reštaurovaný, nevieme, pochádza však z roku 1747,“ podotkol Tkáč. Jeho 
opravu naštartoval až grant vo výške 30-tisíc eur. Podľa slov vedúceho oblastného ateliéru 
však náklady na reštaurovanie niekoľkonásobne prevýšia tento príspevok.                
....................................................................................................................................... 
 
PODTATRANSKÉ NOVINY č.27 (06.07.2011) 

DIVADELNÉ LETO OTVORÍ M. ZIMKOVÁ 
 
V piatok 8. júla o 20.30 h sa začne tohoročná letná divadelná prehliadka v Kláštore 
kartuziánov monodrámou Do lesíčka na čekanou. Pre divákov je pripravený tragikomický 
príbeh jednej oklamanej ženy v podaní neopakovateľnej Milky Zimkovej. Východniarka telom 
i dušou a protagonistka filmu Pásla kone na betóne otvorí cyklus divadelných projektov, 
ktoré sa budú konať v kláštore každý týždeň až do polovice augusta. Výnimkou bude termín 
konania festivalu Zogrod v Malej Frankovej koncom júla.   
....................................................................................................................................... 
 
PODTATRANSKÉ NOVINY č.28 (13.07.2011) 
  

V kláštore sprevádza hostí brat Hyacint 

ČERVENÝ KLÁŠTOR - Kláštor kartuziánov v obci Červený 
Kláštor zažíva na podujatia bohaté a pestré leto. V uplynulých 
dňoch sa stal jednou z lokácií filmovaných Goralských 
rozprávok, ktoré pripravuje mladá, no veľmi ambiciózna partia 
filmárov združená okolo študenta produkcie VŠMU Lukáša 
Marhefku zo Spišskej Starej Vsi. 
 



Po múzejnej expozícii návštevníkov v súčasnosti sprevádza aj brat Hyacint z rehole 
dominikánov a po úspešnom predstavení monodrámy Milky Zimkovej s názvom Do lesíčka na 
čekanou pripravujú organizátori Divadelného leta u Cypriána ďalší dobrý kus. V piatok 15. 
júla od 20.30 h ním bude predstavenie Divadla Commedia z Popradu s hrou Statkyzmatky 
alebo ako sa Giani Schicchi dostal cez posteľ k majetku. Nedajte si toto výnimočné 
predstavenie újsť a zavítajte do Červeného Kláštora.                
....................................................................................................................................... 
 
PODTATRANSKÉ NOVINY č.29(19.7.2011) 
 

Nikto neunikne v kláštore 

ČERVENÝ KLÁŠTOR - V piatok 22. júla so začiatkom o 20.30 h sa v Kláštore 
kartuziánov v obci Červený Kláštor uskutoční ďalšie z podujatí Divadelného leta u 
Cypriána. 
 
Predstaví sa súbor Teleso+ a prinesie večer živej hudby a poézie s názvom Nikto neunikne. 
Ide o výber z beatnickej poézie, poézie liverpoolskej scény a tvorby autorov, ktorí majú 
blízko k džezu a bluesu (Langston Hughes, Adrian Henri, Roger Mc Goug, Brian Patten, 
Gregory Corso, Carl Sandburg, Le Roi Jones a ďalší), overenej rokmi a mnohými 
generáciami.                 
....................................................................................................................................... 
 
Internetový portál www.redbull.sk 
 
Dominantné bralá Troch korún pri Červenom kláštore, plece pri pleci, plť proti plti na divokej rieke 
Dunajec. Kráľom pltí sa stane borec, ktorý dokáže čo najrýchlejšie, pomocou sprysy, pretraverzovať 
na jednom článku plte krížom cez prúd Dunajca na nástupišti Pod Lipami.  
Pltník sa musí otočiť okolo bóje v strede rieky a na záver sprysou buchnúť do zvonca. Kráľom pltí sa 
stane ten, kto najlepšie zvládne pltnícke remeslo. Získa nielen goralský titul, ktorým sa môže pýšiť, ale 
aj zaujímavú odmenu 1000 EUR. Finančné dary čakajú aj na pltníkov, ktorí obsadia druhé, tretie a 
štvrté miesto. 
  
Súťaž je otvorená pre všetkých bez akýchkoľvek obmedzení!  
Tak sa, šuhaj, neváhaj prihlásiť! 
  
Prihlásiť sa môžeš prostredníctvom emailu: kralplti@redbull.sk 
Stačí ak do emailu uvedieš svoje meno a priezvisko, adresu a telefonický kontakt. 
  
Red Bull Kráľ pltí 
  
  
Dátum: 21.8.2011 (nedeľa) od 14:30 
Lokalita: Pod Lipami - Červený Kláštor, Pieniny 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
PROGRAM 
  

12:00 
Kvalifikácia – meraná jazda (traverz) všetkých prihlásených 
pltníkov 

14:30 Začiatok podujatia Red Bull Kráľ pltí 

15:00 
Finále Red Bull Kráľ pltí – 16 najlepších pltníkov – paralelný 
traverz s vyraďovcím systémom 

  
  
OD TRADÍCIE K OSTRÉMU SÚBOJU 
  
  
Tradícia, keď sa na dlabaných pltiach znášalo drevo až do Baltického mora siaha až do 13. storočia. 
Dunajec bol dôležitou tepnou a švárny goralskí pltníci zvážali drevo aj niekoľko mesiacov až k 
švédskemu kráľovi Karolovi XII. Za každý splav si na klobúčik nalepili jednu morskú mušličku za každý 
úspešný splav. Kráľom pltí bol Goral, ktorý mal za klobúčikom viac mušlí. 
 Odvtedy pretieklo v Dunajci veľa vody. V 21. storočí si to šuhaji rozdajú v súboji na ostrie plte. Plece 
pri pleci, plť proti plti na divokej rieke Dunajec. Kráľom pltí sa stane švárny šuhaj, ktorý dokáže čo 
najrýchlejšie, pomocou bidla, pretraverzovať na jednom článku plte krížom cez prúd Dunajca na 
nástupišti Pod Lipami. Pltník sa musí otočiť okolo bóje v strede rieky a na záver bidlom buchnúť do 
zvonca (spiezowec). 16 najrýchlejších pltníkov postupuje z kvalifikácie do finále, kde sa plece pri pleci 
postavia na štart vždy dvaja pltníci. Do ďalšieho kola postupuje ten, kto buchne bidlom do zvonca ako 
prvý. 
Pltnícke remeslo vyžaduje obratnosť, rýchlosť, stabilitu, no najmä rozvahu, všetky tieto atribúty 
rozhodnú o víťazovi Red Bull Kráľ Pltí. Najlepší pltník získa nielen goralský titul, ktorým sa môže pýšiť, 
ale aj zaujímavú odmenu 1000 EUR. Finančné dary čakajú aj na pltníkov, ktorí obsadia druhé, tretie a 
štvrté miesto. Vstup na akciu je zadarmo. 
  
Na záver chvíľka nedeľnej poézie: 
  
(autor: Ján Rak)  
Pení sa pení v údolí Pienin 
Dunajec zelenkavý, 
Valí sa prudký prúd do diaľavy. 
  
Do hlbokých vĺn pozerá 
Osamelý goral pltník. 
Odvážne keruje v perejách šťaby tu zápasil s vlkmi  
Bojuje z plných síl aby sa stal najlepší pltník. 
  
Red Bull Kráľ pltí - Ostré súboje pltníkov o kráľa Dunajca, na Pieninách pri Červenom Kláštore, už v 
nedeľu 21. augusta od 14:30. 
 
!!!!! KRÁĽOM SA STAL: Peter Fabián zo Sp. Starej Vsi !!!!! 
 
KRÁĽOM PLTÍ JE PETER FABIAN 
                                                           by Andy Zererova on 21.8.2011 
1 

Ostré súboje najlepších slovenských pltníkov, úžasná kulisa malebných vrcholkov 
Troch korún a 1200 ľudí na brehoch rieky Dunajec, ktorí mohutne povzbudzovali 



na podujatí Red Bull Kráľ Pltí. V Červenom Kláštore na Pieninách sa po tuhom 
boji stal najlepším pltníkom Peter Fabian (33) zo Spišskej Starej Vsi. 
Na severnom prahu Slovenska sa kedysi najlepší pltník poznal podľa mušličiek 
na klobúku. Za každý splav dreva do Baltického mora, kam sa vozilo drevo už v 
13. storočí, jedna mušlička za klobúk. Na základe 900-ročnej histórie zviedli 
Gorali v nedeľu 21. augusta, ostré súboje plť proti plti, aby si určili novodobého 
kráľa tradičného slovenského remesla. Plte, na ktorých pltníci zvážajú turistov a 
predstavujú im krásy Zamaguria, sa skladajú z piatich článkov. Aby sa stal z 
pltníka uznávaný majster musí vedieť svoje remeslo ovládať aj na samotnom 
jednom článku plte. Ustáť labilnú až 6 metrov dlhú a iba 40 centimetrov širokú 
dosku je aj pre tých najskúsenejších harcovníkov tvrdý oriešok. ,,Technika a 
stabilita sú dva najdôležitejšie atribúty. Jazda na jednom článku plte je skutočne 
namáhavá a nie každý pltník ju ovláda,“ vysvetľuje skúsený pltník Rudo Velička. 

Na prístavisku Pod Lipami v Červenom Kláštore sa stretlo 24 odvážnych pltníkov. 
Z kvalifikácie, kde rozhodoval lepší čas na trati, postupovalo 16 najrýchlejších do 
finále. V ňom už vyraďovacím spôsobom jeden na jedného postupoval do 
ďalšieho kola ten, kto sa prvý dotkol sprysou (palicou na odrážanie od dna) 
cieľového zvonca. A trať nebola vôbec jednoduchá. Odpich od bahnového 
brehu, traverz do stredu rieky Dunajec, náročná otočka okolo bóje, z posledných 
síl pretraverzovať späť a napokon sprysou buchnúť do zvonca. Išlo o veľa, veď 
najlepší získal, okrem titulu, mešec s 1000 ligotavými Eurami, no išlo najmä o 
zábavu a tá rozhodne nechýbala. Pády do studenej vody, balansovanie, jazda na 
hrane, a do tanca hralo goralské trio Zamyškovci. Goralskí pltníci si zakrepčili, 
zaspievali a dosýta sa zabavili. 

Nervydrásajúce súboje napokon najlepšie zvládol Peter Fabian. Rodák zo 
Spišskej Starej Vsi, ktorý sa pltníctvu venuje už 14 rokov. ,,Veľa ľudí ma 
pasovalo za favorita, ale ja som to tak necítil. Bol som pred finálovou jazdou 
nervózny, preto som veľmi rád, že teraz sa budem pýšiť titulom najlepšieho 
pltníka na Dunajci,“ vyznal sa šťastný pán kráľ Peter Fabian.  
Veru, minimálne jeden rok bude panovať vodám Dunajca, kým ho znovu pltníci 
nevyzvú do súboja na Red Bull Kráľ Pltí. 

VÝSLEDKY RED BULL KRÁ Ľ PLTÍ 2011:  

1. Peter Fabian Spišská Stará 
Ves 

2. Milan Kozub Majere 

3. Rastislav Zelinka a Ján 
Odrobina 

obaja Majere 

 
....................................................................................................................................... 
PODTATRANSKÉ NOVINY č.34(23.8.2011) 
 
 

Malý pieninský maratón 
ČERVENÝ KLÁŠTOR - Atraktívny Malý pieninský maratón sa uskutoční v Červenom Kláštore 
v sobotu 3. septembra. Osemnásťkilometrová trať pretekov vedie prírodnou scenériou rieky 
Dunajec v Pieninách a ich štart je naplánovaný na 11.00 h. Od deviatej rána do 10.45 bude 



v rekreačnom zariadení Dunajec Village (za obcou pri príchode od Sp. Starej Vsi) prezentácia 
účastníkov, vyhodnotenie behu bude o 13.45 h. Bežať sa bude v piatich mužských a jednej 
ženskej kategórii, okrem hlavného behu bude pripravená i štafeta dvojčlenných tímov (9 + 9 
km) a prechod Prielomu Dunajca chôdzou pre nebežcov a rodinných príslušníkov pretekárov. 
Viac informácii i on-line prihlášku na preteky nájdete na stránke www.bksl.sk. 
 
....................................................................................................................................... 

Kráľom pltí sa stal Zamagurčan Peter Fabián 

ČERVENÝ KLÁŠTOR - Prekrásne slnečné počasie prilákalo vyše tisíc zvedavcov do 
prístaviska Pod lipami na netradičnú súťaž pltníkov. Na divokej rieke Dunajec sa 
v nedeľu konal nultý ročník súťaže o najlepšieho pltníka. 

Usporiadať takúto akciu nebolo naozaj jednoduché. „Hľadali sme podujatie, ktoré by určitým 
spôsobom podporilo tradície Slovenska. Chceli sme nájsť tradíciu, ktorá je špecifická pre 
Slovensko a nakoniec sme objavili pltníctvo. Postupne sme vypracovali koncept, akým 
spôsobom sa bude súťažiť a očakávali sme, že to bude vydarená akcia,“ prezradila Andrea 
Zererová z organizačného výboru súťaže. Na pretekoch sa zúčastnilo 24 pltníkov z oblasti 
Zamaguria. „V súťaži sme mali jedného pltníka z Poľska a jedného začiatočníka z Bratislavy. 
Ten sa napokon prebojoval až do prvého finále, avšak tesne prehral,“ priblížila Zererová. 
Kráľom pltí sa mohol stať len ten pltník, ktorý sa dokázal čo najrýchlejšie pomocou bidla 
pretraverzovať na vratkom článku plte krížom cez Dunajec. Pltník sa musel otočiť okolo bóje 
v strede rieky a na záver bidlom buchnúť do zvonca. „Kvalifikačnú jazdu dokončilo 18 
pltníkov a 16 najlepších sa dostalo do hlavnej súťaže. Vo finále sa štartovalo vždy po dvoch 
a rýchlejší pltník vždy postupoval vyššie,“ objasnila pravidlá súťaže Zererová. Napokon sa do 
finále dostali dvaja skúsení pltníci Milan Kozub a Peter Fabián. Po veľmi vyrovnanom súboji 
sa napokon zvonca dotkol skôr Peter Fabián zo Spišskej Starej Vsi a stal sa Kráľom pltí. „Po 
dokončení jazdy som mal zmiešané pocity. Bola to chuť víťazstva, šťastia, dojatia, ale bol 
som aj nesmierne unavený,“ prezradil svoje pocity tesne po víťazstve Peter Fabián. „ Keď 
sme sa dozvedeli, že bude súťaž takého druhu, tak sme spolu s pltníkmi trénovali vždy, keď 
sme mali čas. Ja som si to vyskúšal šesť- až sedemkrát,“ dodal na záver Fabián. 
Ocenenia sú pre tento rok rozdané, mešce s dukátmi sú v tých správnych rukách a všetci 
zúčastnení diváci veria, že sa táto akcia na rok dočká aj prvého ročníka.     

Simona IVAN ČÁKOVÁ  

 
 
.............................................................................................................................  EVA1 
PODTATRANSKÉ NOVINY č.37 (13.09.2011) 

 

Príde aj Milka Zimková 

Červený Kláštor - V Kláštore kartuziánov v obci Červený kláštor sa na budúci víkend 17. a 
18. 9. opäť uskutočnia Kláštorné dni. V sobotu sa tu divákom predstavia folklórne súbory 
Flisocek z Červeného Kláštora, Loli Roklica z Veľkej Lomnice, Maguranka a ľudová hudba 
Fera Kačicu zo Spišskej Starej Vsi a tiež folková skupina Oregon z Košíc s piesňami Honzu 
Nedvěda. Od 18.30 h uvidia diváci v Kostole sv. Antona Pustovníka Teatr ON OFF z Krakova 
s hrou Pokosená hlina a Milku Zimkovú s programom Neveľo nas idze, neveľo nam treba. 
V nedeľu sa začína program o 11.30 h v Kostole sv. Antona Pustovníka slávnostnou svätou 
omšou a o 12.30 h pokračuje na nádvorí vystúpením dychovej hudby z Kacwina, speváckej 



skupiny Osturňanka z Osturne, folklórnych súborov Frankovčan z Malej Frankovej, Zelený 
javor z Krempách a Šarišan z Prešova. Počas obidvoch kláštorných dní organizátori divákom 
sľubujú, že si v Č. Kláštore budú môcť pochutnať na všakovakých dobrotách slovenskej, 
poľskej, českej, maďarskej a rómskej kuchyne, a to všetko spláchnuť kvalitnými slovenskými 
a moravskými vínami i čerstvým burčiakom.                 

(gac) 
............................................................................................................................................... 

  
 

 

Beh Prielomom Dunajca s rekordnou účasťou 

ČERVENÝ KLÁŠTOR - Rekordný počet 107 pretekárov sa postavilo na štart 
obľúbeného Malého pieninského maratónu (MPM), ktorý sa beží z Červeného 
Kláštora do Lesnice a späť na 18 kilometrov dlhej asfaltovej trati v úžasnej 
scenérii Prielomu Dunajca. 

Podujatie má viacročnú tradíciu, no dlho sa nekonalo. Až v roku 2008 sa o jeho obnovenie 
zaslúžili činovníci Bežeckého klubu zo Starej Ľubovne, ktorí ho organizujú dodnes. Trinásty 
ročník behu v septembrovom, no vydarenom letnom počasí najlepšie zvládol Tomáš Kubej 
z AC Nové Zámky, ktorý do cieľa dobehol v čase 1:06,29 h. Druhé miesto obsadil Peter Gallik 
z Chemosvitu Svit, ktorý za víťazom zaostal iba o 29 sekúnd, tretí skončil Kežmarčan 
František Kaňa. Jemu v cieli namerali čas 1:07,05 h. Víťaz zaostal za traťovým rekordom 
Vladimíra Lipovského z roku 2009 o niečo vyše tri minúty. Rekordný čas však zaznamenala 
víťazka ženskej kategórie Katarína Drahovská z Piešťan, ktorá preťala pomyselnú cieľovú 
pásku v čase 1:15,05 h. Druhá skončila Zuzana Alexanderčíková z Bratislavy. Za víťazkou 
dobehla až o vyše pätnásť minút neskôr. Tretie miesto obsadila Katarína Gerényiová 
z Popradu. Súčasťou bežeckej soboty v Pieninách bol po druhý raz aj štafetový beh pre 
začínajúcich alebo menej zdatných pretekárov, na ktorý sa odhodlali tri dvojice. Jeden člen 
štafetového dua obehol 9 kilometrov z Kláštora do Lesnice, druhý naspäť. 

„Myslím si, že tento ročník malého maratónu bol dosiaľ najvydarenejší. Prialo nám počasie, 
mali sme zatiaľ najvyššiu účasť, bol prekonaný jeden z rekordov a aj atmosféra medzi 
účastníkmi bola výborná. O našom behu sa postupne dozvedajú i vytrvalci zo vzdialenejších 
kútov Slovenska, ktorí si účasť na ňom väčšinou spoja s príjemným výletom do krásneho 
prostredia Pienin,“ skonštatoval organizátor pretekov Ladislav Šimko a dodal: „Verím, že 
punc tomuto podujatiu dodáva i čarovné prostredie Červeného kláštora, v ktorého 
priestoroch sa po pretekoch už tradične koná posedenie účastníkov pri chutnom občerstvení 
a goralskej muzike.“ 
Výsledky MPM v ostatných kategóriách: muži 40 – 49 rokov – Jozef Šromovský (St. 
Ľubovňa), 2. Jozef Šoltés (Rokycany), 3. Roman Chromek (Sp. Belá). Muži 50 – 59 rokov – 1. 
Emil Mlynárčik (Hôrka), 2. Leszek Behounek (Zakopane), 3. Vladimír Šmida (Sp. Nová Ves). 
Muži 60 – 69 rokov – 1. František Gallik (Svit), , 2. Jaroslav Horný (Košice), 3. Emil Hudák 
(Kluknava). Muži nad 70 rokov – 1. Miroslav Chromela (Hôrka), 2. Ladislav Fiamčík (St. 
Ľubovňa).                 
............................................................................................................................................... 

 
 
DETAILNÉ INFORMÁCIE O PODUJATÍ - ČISTÉ HORY 
Typ podujatia: Verejnoprospešné podujatie 

Dátum konania: 24.09.2011 



Miesto podujatia: Obec Červený Kláštor Autokemping /Št. lesov TANAPu/ Červený Kláštor 

Popis podujatia 

33. ročník podujatia Čisté hory - čistenie povodia Dunajca po ukončení LTS 

št. Lesy TANAPu v spolupráci so Správou PIENAPu - tel.            052/418 10 74      ,             0903 987 520        
 
............................................................................................................................................... 

PODTATRANSKÉ NOVINY č.40 (04.10.2011) 

Sedieť a sťažovať sa nepomáha 
Červený Kláštor - Dobrý marketing a inovácie pohli cestovným ruchom 
v Zamagurí. Po vypuknutí krízy v roku 2008 počet turistov v kláštore kartuziánov 
nabral klesajúci tendenciu. V tomto roku však nastal nečakaný obrat. 
 
Za osem mesiacov zaznamenali iba o tisíc návštevníkov menej ako pred tromi rokmi. Podľa 
tohtoročnej štatistiky navštívilo pamiatku 39-tisíc ľudí, a to v Červenom kláštore ešte nedali 
definitívnu bodku za sezónou. Ako nám potvrdil Milan Gacík, riaditeľ neziskovej organizácie 
Cyprián, pomohol film o Cypriánovi a tiež pieseň z tohto filmu, ktorá veľmi rýchlo 
zdomácnela na vlnách Slovenského rozhlasu a prakticky stále nepriamo upozorňuje na 
miesto, kde sa dej filmu odohráva. Na regionálnej úrovni im dobre pomohli predovšetkým 
Podtatranské noviny a Kežmarská televízia, ktoré pravidelne informovali o ich programoch. 
„Museli sme niečo urobiť, pretože sedieť a sťažovať sa na nízku návštevnosť nepomáha. 
Turistov upútali bylinková záhradka či sprevádzanie po expozícii so skutočným mníchom. Pre 
návštevníkov sme vytvorili reálnu ilúziu atmosféry v stredovekom kláštore, ktorá našla 
ocenenie. Ide tu však aj o množstvo podujatí, ktoré robíme počas roka. Pred šiestimi rokmi 
sa v Zamagurí konalo len jedno kultúrne a jedno športové podujatie za celý rok. Dnes ich len 
v samotnom kláštore robíme 12. Dôležitá je aj spolupráca so starostami. V histórii ich obcí sú 
momenty, na ktorých sa dá stavať. Teraz napríklad pracujeme na projekte, ktorý sa týka 
jednej zamagurskej tradície, pašovania koní od poľských susedov. To všetko prispieva 
nielen k zlikvidovaniu takmer 20% manka v návštevnosti z posledných dvoch rokov, ale sú to 
aj investície do rokov nasledujúcich,“ povedal Milan Gacík.     

(plk) 
 

....................................................................................................................................... 
 
PODTATRANSKÉ NOVINY č.46 (15.11.2011) 



 

Chýbajú už len peniaze 

TATRANSKÁ KOTLINA - V Sanatóriu v Tatranskej Kotline sa uskutočnilo pracovné 
rokovanie členov mikroregiónu Belianske Tatry - V. Tatry, Ždiar, Spišská Belá a ďalších so 
zástupcami Prešovského samosprávneho kraja na tému budovania cyklotrás v tatranskom 
regióne. Účastníkov stretnutia potešilo, že Prešovský samosprávny kraj má ambíciu byť 
aktívnejší v ich budovaní a pre tento segment cestového ruchu pripravuje stratégiu kraja. 
Hovorilo sa tiež o pripravených projektoch, ktoré sa plánujú realizovať v regióne – o 
cyklotrase z Tatranskej Kotliny cez Ždiar po Podspády, ktorá bude pokračovaním už 
existujúcej cyklotrasy zo Sp. Belej do T. Kotliny, o cyklotrase Spišská Stará Ves - 
Červený Kláštor a o časti cyklotrasy Cesta okolo Tatier. Momentálne sú potrebné už 
len financie na ich výstavbu. Rovnako sa hovorilo o prepojení cyklotrás medzi Belianskymi 
Tatrami a Zamagurím cez Spišskú Maguru.                 
....................................................................................................................................... 
Obecné noviny – Červený Kláštor č.3/2011 
 
Turnaj generácii 
 

 
 
Dňa 6. novembra t.r.  sa za pekného slnečného počasia na multifunkčnom ihrisku –Kvašné 
lúky odohral  turnaj generácii v minifutbale – „nulty“ ročník. Zúčastnilo sa ho družstvo 
veteránov, ženatých, slobodných a detí z našej obce. Víťazom sa stalo družstvo 
veteránov.(Na snimke : horný rad zľava – Karol Rozmuš st. , Stanislav Galica, Ján Glevaňák, 



dolný rad zľava – Branko Michlík, Ľuboš Kolodzej ) Najlepším strelcom turnaja sa stal Karol 
Rozmuš st. a najlepším brankárom bol vyhlásený Ľuboš Kolodzej. Po peknom športovom 
výkone, bol turnaj ukončený výborným gulášom. 
 
(Foto a text: Š. Džurný) 
 
.............................................................................................................................   
Obecné noviny – Červený Kláštor č.3/2011 
 
Stretnutie s dôchodcami 
 
Dňa 10. novembra t.r. pracovníci obecného úradu a Zbor pre občianske záležitosti  (ZPOZ) 
pripravili v sále Kultúrneho domu spoločné posedenie našim dôchodcom a jubilantom, 
spojené s kultúrnym programom a malým občerstvením. 
Stretnutie s dôchodcami začalo básnickým recitálom v podaní pani Evy Lainczovej a po nej 
vystúpil so svojím príhovorom starosta našej obce – Ing. Štefan Džurný, v ktorom pozdravil 
dôchodcov , privítal prítomných jubilantov a všetkým zaželal ,aby si aj naďalej zachovali svoj 
elán a životný optimizmus. Do ďalšieho života im ešte poprial   dni plné slnečného svitu, 
rodinnej a osobnej spokojnosti a božieho požehnania. Po príhovore nasledoval akt 
odovzdania spomienkových plakiet naším tohtoročným jubilantom, podfarbený jemnými 
tónmi melódie v podaní ľudovej hudby Dušana Regeca. V rámci kultúrneho programu 
vystúpil  so svojim tanečným pásmom DFS Flisocek , ktorý obetavo vedie už 19 rokov 
Helenka Regecová. Vydarené podujatie bolo ukončené rezkými tanečnými krokmi našich 
dôchodcov na tanečnom parkete, ktorí dokázali, že ešte stále sa my – neskôr narodení máme 
čo od nich učiť. 
 
 
   

 
 
 

 
 
 
  



.............................................................................................................................  EVA2 
PODTATRANSKÉ NOVINY č.49 (06.12.2011) 

Opravia ďalšie cesty 

ZAMAGURIE - Prešovskí cestári pokračujú v ďalšom projekte obnovy ciest s rozpočtom 
2,33 mil. eur. Ide o úseky od Hniezdneho až po Červený Kláštor, cez Haligovce, cez Spišskú 
Maguru, cez Reľov, v samotnom Červenom Kláštore a cez sedlo Javor medzi obcami Toporec 
a Veľká Lesná. Tento projekt má byť ukončený na budúci rok. Zamagurie tak bude mať nové 
cesty, ktoré už veľmi potrebovalo. Táto oblasť bola doteraz na periférii záujmu. 
„Rekonštrukcia zlepší život tunajším obyvateľom, ale určite prispeje aj k rozvoju cestovného 
ruchu,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.  

(bel) 

…………………………………………………………………………………………………………………………….… 
PODTATRANSKÉ NOVINY č.50-51 (13.12.2011) 

Do Zamaguria prišli Vianoce 

ČERVENÝ KLÁŠTOR - Prasacia krv 
v snehu na prvom nádvorí kláštora 
pôsobila tak autenticky, 
že pripomínala slávny román 
Umberta Ecca Meno ruže.  

Pravdaže, viazala sa k menej 
záhadnej a dramatickej udalosti, 
ktorá sa tu v sobotu odohrávala. 
Piaty pomikulášsky Kláštorný deň 
mal návštevníkom pripomenúť 
obdobie, ktoré práve prežívame. 
Ako nám povedal prevádzkovateľ 
múzea Milan Gacík, pri 
organizovaní tohto podujatia im 
nešlo o to navodiť v adventnom 
období nejakú bujarú náladu, len 
ľuďom pripomenúť, že sú tu 
Vianoce. A ranná zabíjačka do 
tohto obdobia určite patrila. 
Neskôr mal každý z návštevníkov 
možnosť ochutnať jej výsledok - 
chutný teplý ovar, klobásku, 
tlačenku či krkovičku. Ďalší rozmer 
tohto obdobia dokreslil folklórny 
súbor Plavčanka z Plavca. Jeho 
členovia na nádvorí predviedli 
vianočné pastorále plné ľudovej 
mágie a zvykov praktizovaných na 
našich dedinách od Ondreja až po 
Štedrý večer. K predvianočnej 
pohode prispeli tiež deti 
z materskej školy v 

neďalekých Haligovciach 



s programom, ktorý si pripravili pre Mikuláša. Večer sa na nádvorí kláštora rozsvietil vianočný 
stromček. Jeho žiara pod Troma korunami dovŕšila sviatočnú atmosféru ozvláštnenú i zatmením 
mesiaca, vynárajúceho sa z tieňa Zeme. Ten za necelú hodinu prešiel z novu do úplného splnu. Podľa 
Milana Gacíka, mal byť Kláštorný deň okrem iného aj skromným poďakovaním okoliu a všetkým 
ľuďom, ktorí sa podieľajú na rekonštrukcii a obnove tejto jedinečnej kultúrnej pamiatky. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 


