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Opäť dostávate nové číslo krajanského 
informačníka. Nielenže som sa snažil dať tieto 
dve strany dokopy redaktorsky, ale tiež som 
autorom jedného z príspevkov. Veľmi by som 
privítal, keby sa namiesto neho bol býval 
objavil príspevok od iných krajanov. Je nás tu 
stovka, určite existuje medzi nami plno 
myšlienok a tém, ktoré by mali medzi 
krajanmi úspech. Už len keď si zoberieme 
skupinu mladých ľudí, Slovákov a Sloveniek, 
ktorí sú v Nórsku dočasne; za prácou, 
vzdelaním. Aj im by sa hodilo navzájom sa 
spoznať a môcť si medzi sebou vymeniť 
skúsenosti, kontakty. Predsa sú len v inej 
situácii, než my, čo sme tu etablovaní už 
dávno a v praktických súvislostiach sme Nóri. 
V najbližsej dobe chcem na svojich 
internetových stranách vytvoriť debatnú "chat" 
stránku, kde by mladí Slováci dostali fórum, i 
anonymne, môcť pochváliť sa, poradiť sa a 
nadviazať medzi sebou kontakt.  

Vysoké Tatry ako ich nepoznáte 
Vo Vysokých Tatrách bola uz väčšina z vas. Bývali ste v 
hoteloch v Starom Smokovci, či Tatranskej Lomnici a 
obdivovali mohutnú panorámu našich najvyšších hôr. 
Vyviezli ste sa pozemnou lanovkou na Hrebienok a prešli 
po chodníku Tatranskej magistrály na Skalnaté Pleso. 
Odtiaľ ste sa buď peši alebo lanovkou dostali do 
Tatranskej Lomnice a naspäť do hotela. Po sprche 
nasledovala večera v reštaurácii s ukončením v nočnom 
podniku. V zime ste výlet na Hrebienok či Solisko 
vymenili za lyžovanie na jednej zo zjazdoviek. 
 
V septembri sa mi podarilo objaviť úplne iné, čarokrásne 
Tatry. S priateľom sme za 4 dni prešli turisticky celou 
dĺžkou hrebeňa od Ždiaru na východe po Popradské pleso 
na západe. Podmienkou takéhoto prechodu bola možnosť 
rezervácie ubytovania na jednotlivých chatách. Toto sme 
mali vybavené na Chate pri Zelenom plese, Téryho chate, 
Sliezskom dome a chate pri Popradskom plese.  
Oproti Tatrám s davmi ľudí, plnými parkoviskami, 
obchodmi so suvenýrmi, neónovými reklamami a hlukom 
sme zažili Tatry, kde bol človek hodiny sám, s krúžiacim 
orlom vysoko na oblohe a vypiskujúcim svišťom. Jediným 
znakom civilizácie bola chata, skoro neviditeľná v diaľke 
v údolí pod nami. Dala sa v teréne nájsť len preto, lebo z 
komína sa vinul úzky prúžok dymu. Keď vietor na chvíľu 
ustal, bolo počuť hlasy. Pochádzali od troch bodiek, 
pospájaných pavučinami horolezeckých lán uprostred 
kolmej horskej steny. Najviditeľnejšie boli ich lesklé 
helmy. V noci dážď hrmotal na strechu, Téryho chata 
vibrovala v nápore vetra. Ráno už iba vietor naháňal po 
oblohe, ale i z doliny k nám hore, oblaky. Medzi nimi sa 
predierali slnečné lúče. 

Raňajky s čajom a do ôsmej bola väčšina z nás na 
chodníku, ktorý stúpal ku kolmej stene, kde už po 
reťaziach liezli tí, čo vyrazili pred nami. Z najvyššieho 
bodu v Priečnom sedle bolo z oblakov prikrývajúcich 
Slovensko vidieť tri pohoria – Tatra, Fatra a Matra.  
Keď sme sa unavení blížili podvečer k ďalšej chate, boli 
už "turisti z údolia" preč. Tiež sa blížili k hotelom a 
penziónom dolu v údolí. Po akom-takom umytí nás čakala 
odmena -  horúci čaj a obligátna slivovica. Stretli sme tam 
zaujímavú spoločnosť, tak ako rybári v krčme sa 
vychvaľujú svojimi úlovkami, tak bola konverzácia na 
chatách pretkaná názvami ako Ťan-Šan, Cho-Oyo, 
Annapurna a Pik Lenina. Každý večer sme stretli dvojicu 
Giuseppe "alpinisto" z Dolomitov a Oldu z Popradu (a 
Pamíru). Čím viac slivovice pretieklo, tým lepšie hovoril 
Olda po taliansky a Giuseppe po slovensky. Aj chatári a 
personál mali často za sebou nejaké veľhory. Tiež sa 
rozprávalo o vynášaní na chaty. Viete, že priemerný 
náklad nosiča na niektorú z tatranských chát váži okolo 
60-70 kíl? Rekord drží vraj chatár Skalnatej chaty, ktory 
vyniesol vyše 120 kíl. Za vynášku na Zbojnícku chatu sa 
donedávna platilo 10 Sk za kilo. Naše ruksaky vážili po 13 
kilo, a vedel som, že ho na chrbte mám. Takto sme po 
chutnej večeri pri svetle petrolejky a rundách slivovíc 
rozprávali, než bol čas ísť spať. To nebolo príliš neskoro, 
veď raňajky na Téryhom chate sa podávali do(!) siedmej. 
Keď sme po štyroch dňoch zliezli na Štrbské pleso, mali 
sme trochu smiešny pocit: Aha auto, pozri prechod pre 
chodcov, asfalt.  
Nórsko je raj pre turistov a milovníkov hôr. Pešia túra v 
Tatrách, ktorú sme absolvovali, je rovnako silný zážitok, 
ako túra v nórskom Fjellheime. Možno ju doporučiť 
nórskym návštevníkom Slovenska, určite nebudú 
sklamaní.  
Mali sme dosť ťažkostí vybaviť si rezervácie, ale bolo to 
hlavne preto, lebo sme nevedeli ako na to. V skutočnosti to 
je jednoduchá záležitosť. Na každú chatu si treba zavolať 
osobitne a poväčšine majú voľné. Po návrate do Nórska 
som našiel veľmi dobrú internetovú stránku www.vysoke-
tatry.sk, kde sa dá nájsť more potrebných informácií.  
 
Vlado Branko 
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Veľvyslanectvo Slovenskej republiky informuje... 
 
Milí priatelia, krajania, 
 
v sobotu 27. októbra 2001 bola už po štvrtýkrát otvorená 
výstava „M.Martinček – človek XX. storočia“. Tentokrát 
sa slávnostné otvorenie výstavy konalo v Kristiansande. 
Na otvorení výstavy sa zúčastnil aj veľvyslanec A. Sokolík 
s manželkou. Výstava je poctou jednému z najvýznam-
nejších slovenských fotografov M. Martinčekovi, ktorého 
fotografie sú bytostne späté s krajinou, človekom a 
hľadaním ich vzájomnej harmónie. Tvorba M. Martinčeka 
prináša svojim intelektuálnym, tvorivým a výsostne 
ľudským rozmerom autentickú výpoveď o bytí človeka 
XX. storočia. Výstava sa konala aj v Bergene v Hordaland 
International Galery, v Sveio v Galérii Ryvarden a v 
Mosjoen Kulturverkstedet. Výstava v Kristiandande bola 
poslednou v sérii výstav M. Martinčeka v Nórsku. Výstavu 
zorganizovalo veľvyslanectvo SR v Oslo v spolupráci so 
Slovenskou výtvarnou úniou v Bratislave. 
 
Nový internetový časopis s názvom Český a slovenský 
svet bol pokusne spustený dňa 1. októbra 2001.  Jeho 
adresa je www.svet.cz-sk.net. Ide o denne aktualizovaný 
internetový časopis, ktorý má slúžiť ako informačný zdroj 
a polemické fórum pre českých a slovenských krajanov na 
celom svete. Základom novovzniknutého serveru je 
aktuálne spravodajstvo o dianí v oboch krajinách, ale na 
stránkach sa majú objavovať aj rozličné reportáže, 
rozhovory a nenovinárske žánre, ako je on-line diskusia. 
Śéfredaktorom interaktívneho časopisu je Vladimír 
Skalský. Projekt finančne podporili prezidenti SR a ČR 
R. Schuster a V. Havel. 

No comment 
 
Ján Slota sa dostáva do formy. Nejaký čas vydržal hrať rolu 
zdržanlivého decentného politika, no na nedávnom mítingu v 
Prešove to „rozbalil“ naplno. Násilná činnosť Rómov ho viedla k 
výroku: „Celý svet hovorí o rasizme a my sme terorizovaní vo 
svojom vlastnom štáte. Menšinou. Aj keď sprostou menšinou.“ 
Historické udalosti vyložil takto: „Štúr - údajne samovražda. No 
prdlajz maková, niekde ho odbuchli v lese ako jeleňa. Štefánik. 
Na príkaz toho Beneša ho zastrelil český dôstojník na zemi po 
zostrelení toho lietadla.“ A súčasnosť vidí takto: „Otvárali ten 
debilný most v Ostrihome. Na slovenskej strane viali maďarské 
zástavy, na našom výsostnom území. A ten náš blbeček ... ten tam 
cirkusoval. Normálny politik by chytil a strhol tie zástavy.“ A 
svoju stranícku exkolegyňu počastoval Ján Slota, hrdý otec troch 
synov, takto: „Pani Belousová má k tomu dosť ďaleko. Toho jej 
príslušníka CIA, alebo koho, už trestne stíhajú alebo majú vo 
väzbe. Neviem, či zaseje niekto nejaký plevel do nej.“ 
 
Týždenník Plus 7 dní číslo 43/2001 
 
Poznámka redakcie: Ján Slota bol dlhé roky predsedom 
Slovenskej národnej strany a zároveň bol a je primátorom 
Žiliny. "Belousová" je p. Malíková, terajšia predsedkyňa 
SNS, ktorá sa vydala za kedysi Interpolom hľadaného 
ruského občana. Most v Ostrihome, je novootvorený most 
medzi Štúrovom a Ostrihomom v Maďarsku. 

VIAC AKO KALENDÁR 
 
Slovenský národný kalendár 2002: 
Staroslovenská ríša do celého sveta 
 
ČADCA (PH)  Aj tohto roku prichádza k čitateľom 
netradične spracovaný Slovenský národný kalendár 2002: 
Staroslovenská ríša z produkcie Vydavateľstva VZLET 
Čadca. Ide o pokračovanie úspešných kalendárov 
Slovenskí velikáni a Slovenské udalosti z minulých rokov. 
Tento rok je tematicky zameraný na 9. storočie. Pozoru-
hodne je spracované národné kalendárium, vedľa ktorého 
sú občianske mená.  
 
Estetický dojem je umocnený pútavým výtvarným 
stvárnením našich osobností a dejinných udalostí (Pribina, 
Mojmír, sv. Gorazd, Svätopluk). Pod každou maľbou je 
charakteristika osobnosti či obdobia z pera renomovaného 
publicistu a spisovateľa faktu Laca Zrubca. Autorom 
výtvarnej časti je už tradične Mgr. Ivan Pavlisko, textovej 
časti Mgr. Pavol Holeštiak. Kalendár tohto roku putuje za 
slovenskými krajanmi do 22 krajín sveta. Prezentovaný 
bude na tradičnej súťaži v Banskej Bystrici O najkrajší 
kalendár Slovenska.  
 
Bližšie informácie:  
Mgr. Pavol Holeštiak, J. Kráľa 2585/36, 022 01 Čadca, 
Slovensko  
tel. 00421/41/433 2447, e-mail: pholestiak@stonline.sk 
Tento nástenný kalendár je celý vo farebnom prevedení na 
lesklom kriedovom papieri. Cena vrátane leteckého 
poštovného je 50 Nkr.  
Záujemcovia sa telefonicky môžu obrátiť na redakciu 
miniBudzogáňa v Nórsku, prípadne rovno uhradiť sumu 
50 Nkr na konto NSF číslo 0532.1619691 v Postbanken. 
Kalendár Vám príde poštou. 
 

Ubytovanie v Bratislave? 
 
Ponúkam na prenájom pekný 2-izbový  
byt v Bratislave v Ružinove.  
Cena od 1.400 Nkr / týždeň. 4-5 osôb.  
Tlf: 22 50 49 36. Foto a bližšie informácie 
www.branko.as/leilighet  
 
 
K článku o prechode Vysokých Tatier: 
 
Chaty a telefónne čísla: 
Chata pri Zelenom plese  +421 52 44 67 420 
Téryho chata   +421 52 44 25 245 
Zbojnícka chata   +421 903 61 90 00 
Sliezsky dom   +421 52 44 25 261 
Chata pri Popradskom plese +421 52 44 92 765 
 
Cena za dve osoby sa pohybovala okolo 1.000 Sk za 
večeru, raňajky a nocľah.  
 


