
8.6.-11.6. Výlet do Vysokých Tatier

Správa z akcie
Naše potulky tatranskou prírodou:

Od piatka 8. 6. do pondelka 11. 6. 2018 sme sa zúčastnili štvordňového výletu 
s viac – menej turisticko-poznávacím zameraním, ktorého cieľom boli Vysoké 
Tatry. Presnejšie, hotel Morava v Tatranskej Lomnici.

V obvyklom čase 6:25 hod. už bol každý na stanici. Keďže lístky boli zakúpené 
vopred, v pokoji a bez stresu sme sa presunuli do vláčika smer Horná Štubňa 
s pokračovaním do Vrútok a Popradu. Odtiaľ už s nami Tatranský elektrický vláčik
uháňal do Starého Smokovca, kde nás čakal posledný prestup do Tatranskej 
Lomnice a hotel Morava známy hlavne tým, že sa tam natáčala dvojdielna česká 
komédia „Andel na horách.“

Neprivítalo nás zrovna ideálne počasie a na ubytovanie sme čakali dve hodiny. 
Vôbec nás to neodradilo od podvečernej prechádzky po Tatranskej Lomnici 
a našli sme pozitívum aj na nepriaznivom počasí, lebo aj keď pršalo, aspoň sa 
nám dobre dýchalo. Po večernej porade na chodbe, kde sme sa dohodli – kedy na
raňajky a kam po nich, zdravo unavený, ale spokojný sme sa rozišli do izieb. Po 
večernej toalete bol každý rád, že má strechu nad hlavou a teplú posteľ pod 
sebou.

Sobotňajšie ráno nás vítalo pekným počasím a po vskutku luxusných raňajkách, 
vyzbrojení pitím, drobnými sladkosťami a hlavne super náladou, s batôžkami na 
chrbtoch, tešíme sa na Štrbské Pleso. Prechádzka okolo neho, Jazierka lásky 
a v neposlednom rade aj pohľad na hotel, kde sa nakrúcal obľúbený seriál našich 
detí „Majka z Gurunu,“ naplnil naše srdiečka radosťou a dobrý obed zas naše 
brušká spokojnosťou. Ešte sme sa pokochali výhľadom na krásnu panorámu 
okolitých končiarov. A už sme kráčali ku lanovke, aby sme prišli bezpečne do 
hotela, skôr, než začne búrka, ktorá sa už rysovala na oblohe. Po výdatnej teplej 
večeri menej unavení odvážlivci išli ešte do neďalekého wellness a my ostatní 
sme si posadali pri recepcii, rozprávali sme sa a úžasne zabavili na vlastných 
veselých príhodách. A keď každý pridal nejaký vtip, smiali sme sa, až nám tiekli 
slzy a vôbec nikomu nevadilo, že leje ako z krhly. Po návrate Wellness-károv 
a krátkej porade každý „zapadol“ na izbu a do rána sme spali ako miminká.

Ráno ma síce zobudila bolesť kĺbov a „svalovica,“ no  zároveň som zistila, že sa 
mi dalo spať o celé dve hodiny dlhšie než doma.

Pre istotu som si už na raňajky doniesla všetko potrebné na túru a vyriešila tak 
môj najväčší problém – schody, ktorých sa mi tu zo dňa na deň videlo byť viac 
a viac. Nielenže sme boli ubytovaní na treťom poschodí /bez výťahu/, ale aj na 
raňajky a večere sme museli zísť najskôr na prízemie a potom ešte zdolať ďalšie 
schody do jedálne.



Cesta k lanovke na Hrebienok bola pre mňa ako „nekonečný príbeh“ a doslova 
ma bolel každý krok, všetko prešlo v okamihu, keď sme vystúpili z lanovky. 
Počasie nám prialo, tak sa Aďke s Veroničkou podarilo urobiť zopár pekných 
záberov a ani sme sa nenazdali, odrazu pred nami stála Reinerova útulňa, 
postavená 1301 metrov nad morom. Občerstvili sme sa kávičkou, zajedli 
keksíkami, potešili oči pohľadom na vodopád a malým bonusom bolo pre nás 
stretnutie s Matejom Tóthom, olympijským víťazom, ktorý tam bol na sústredení 
s mladými talentovanými športovcami. Cestou z Hrebienka sme sa posilnili 
zdravou železitou vodou priamo z prameňa aj obedom v Starosmokoveckej 
reštaurácii. A výlet sme zakončili horúcou čokoládou v príjemnej cukrárni.

Po návrate do Tatranskej Lomnice podaktorí ešte zvládli prehliadku múzea 
TANAP-u s mnohými zaujímavými exponátmi. My ostatní sme sa opäť uchýlili do 
pohodlia nášho retro- hotela, nakoľko začalo znova výdatne pršať, tak ako každé 
naše tatranské poobedie.

Všetci sme sa zorganizovali na spoločnú večeru a po nej ešte na posedenie pred 
hotelom, kde sme si upresnili inštrukcie na posledný deň. Po posledných 
raňajkách nasledovalo balenie, odhlásenie z hotela a cesta do Popradu, kde sme 
mali skoro tri hodiny voľna na prehliadku mesta, obed a kávičku. Potom už nám 
nič nebránilo vydať sa na cestu domov.

Žeby naozaj nič!? Vo Vrútkach sme zas neplánovane prestúpili na náš starý 
známy osobný dvojvagónik, pretože rýchlik, ktorý nás mal priviezť až do Hornej 
Štubne, „zamrzol“ vo Vrútkach asi na 80 minút z dôvodu, že musel čakať na 
nejaký zmeškaný prípoj. Ani cesta z Vrútok do Hornej Štubne nebola ideálna, lebo
sme dvakrát zastavili mimo zastávok. Prvý raz nám zostalo stáť na priecestí 
nejaké auto a druhý krát vraj chcel niekto (niekto sa pokúšal) za jazdy vystúpiť 
z vlaku.

Až  posledný úsek cesty Horná Štubňa – Prievidza prebehol ako treba a domov 
sme sa dostali bez akejkoľvek ujmy na zdraví a všetkých 15 členov našej 
výpravy, síce s 15 minútovým meškaním, ale s dobrým pocitom a prísľubom, že 
si čosi podobne ešte zopakujeme, lebo nám je spolu naozaj dobre a vieme, že sa 
vždy môžeme jeden na druhého spoľahnúť.

V Prievidzi dňa 31. 07. 2018

Vypracovala: Alenka Králiková

Zapísal: Ing. František Halák


