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Vás v letnom semestri 2017/2018 pozývajú na 

exkurziu... 

KDE? KEDY? 

ROZHODNITE  
medzi dvomi návrhmi a dĺžkou trvania 

 

Prvý návrh nás v maximalistickej verzii pozýva do kraja medzi Kriváňom a Oravou. 

Zavítame na Havránok, kde okrem iného zistíme, za akých podmienok sa mohli keltské 

ženy rozvádzať a prečo ich účesy mohli byť ničivou zbraňou. Ďalej prekutráme filmovú 

dedinu Alžbety Bátoričky v Pribyline a zistíme, že nebola jediná krvavá grófka v dejinách. 

Naše úsmevy nadšených speleológov nám zamrznú v útrobách Demänovskej doliny, 

kondičku preveríme pri stúpaní medzi ruiny hradu Likava, kultúrne sa obohatíme v centre 

Liptova a kyslíkovú terapiu absolvujeme v Jánskej doline. Na záver si ukážeme, že aj 

rozprávková fráza „Kde sa vzalo – tu sa vzalo.“ sa skutočnosťou stala pri Svätom Kríži.   

 

Druhý návrh nás v maximalistickej verzii pozýva na vrch, kde sídlil pohanský boh 

Radegast a oboznámi nás s procesom, ako sa pripravuje pivo nesúce jeho meno. Odhalíme, 

prečo majú v Štramberku 40-metrovú trúbu a z akého dôvodu sú jeho obyvatelia pyšní na 

svoje uši. Ďalej sa naučíme (a možno aj ochutnáme), že nie je frgál ako frgál, ubezpečíme 

sa, že výhľad na kopce Beskýd je najkrajší z vtáčej perspektívy a že valchovanie bola 

riadna drina. Dušu (a možno aj telo) potešíme  v Luhačoviciach, estetické cítenie 

prebudíme v zámku vo Vizoviciach a zmyslom ulahodíme v závode na výrobu medovej 

torty Marlenka. 

 

Stačí sa vyjadriť, ktorý návrh exkurzie je Vám bližší, či preferujete exkurziu 

2-dňovú alebo 3-dňovú a či by  sa exkurzia mala realizovať v apríli 2018 

alebo v máji 2018. Hlasovať môžete do 15. 11. 2017 na facebooku KSJ 

alebo osobne/mailom u dr. Popovičovej Sedláčkovej (alebo ďalších 

zaangažovaných vyučujúcich uvedených nižšie).   

Pomoc pri organizácii (pred – počas – po exkurzii) je vítaná a bude ocenená kreditmi.  

Zaangažované vyučujúce: prof. Orgoňová, doc. Bohunická, dr. Piatková, Mgr. Schwarzová, Mgr. 

Kollárová, Mgr. Košťalíková, Mgr. Krištofová. 


