
 

 

              Po stopách LEVa 

Pri príležitosti konania LeaderFESTu 2012 v Levoči, sme pre Vás 

pripravili zaujímavý fakultatívny program v regióne MAS LEV 
 

Pozn.: Cena fakultatívneho výletu nie je súčasťou účastníckeho poplatku a je potrebné  uhradiť 

ju priamo na mieste. Pre účasť na výlete je nevyhnutné vyplniť záväznú prihlášku a zaslať ju na 

adresu hradiska@maslev.sk najneskôr do 30.4.2012 

 

Fakultatívny program č.1  
„Spišský hrad“   

 

Spišský hrad predstavuje nielen unikátnu stavebnú 

pamiatku, ale zasluhuje si  aj všeobecnú pozornosť 

svojím významným postojom v dejinách regiónu i 

celej krajiny. Na Spišský hrad sa priamo viažu 

mnohé historické udalosti, či osudy historických 

osobností.   

My Vás pozývame na hrad nasať atmosféru dávnych čias, nielen 

v podobe samotnej prehliadky hradných múrov dýchajúcich 

históriou. Pocítite aj vôňu niekdajšej hradnej kuchyne, ochutnáte 

a vyskúšate si pečenie tradičných vínnych posúchov podľa 

dobovej receptúry a na chvíľu sa stanete stolovníkom pri panskej 

hradnej tabuli. Pristihnete hradnú pani pri jednej 

z najintímnejších chvíľ. Predstavíme Vám, ako sa kúpala 

a udržiavala hygienu dámska časť hradného obyvateľstva.  

Ochutnáte bylinné odvary, ktoré Vám z tela vyženú všetky 

neduhy a zažijete útrapy väznených v 

hradnej mučiarni. Hrôzostrašné nástroje hradného kata nielen 

uvidíte, ale možno si kat vyberie na mučenie práve Vás. No 

a nakoniec spoznáte tragicky osud legendárnej krásnej Hedvigy a ak 

budete mať šťastie, možno ju 

vzhliadnete ako blúdi po hradbách.  

Popri tom si môžete prezrieť stálu 

expozíciu hradu a na vstupnom  

nádvorí možno zočíte aj súboj 

šermiarov, či vystúpenie 

sokoliarov.  
Hovorí sa, že neznámy umelec vytesal 

Hedviginu tvár do kameňa, ktorá  sa 

každú noc mení na krásnu Hedvigu a v 

bielych šatách blúdi po hrade a zhľadúva 

svoju malú zverenkyňu Barboru. 

 

 

 

Cena 40€ 

mailto:hradiska@maslev.sk


 

 

 

Fakultatívny program č. 2  

„Vidieť vidiek na vlastné oči“  
 

Dovoľte nám pozvať Vás do obce známej už od čias Veľkomoravskej ríše -  Nemešian, 

ktorá je široko ďaleko známa svojou pohostinnosťou.   

A inak tomu nebude ani teraz! 

V  Dome remesiel, ktorý otvorili v bývalej zrúcanine a opravili vďaka 

programu Leader, zhmotnili nemešanci úctu k tradíciám starých 

rodičov. Je tu však nielen múzeum a tkáčska dielňa, ale aj knižnica, 

posilňovňa, klubovňa a internetová miestnosť. Multifunkčný objekt 

zúročia všetky generácie. Starší ľudia v klubovni hrajú spoločenské 

hry, mamičky s deťmi  ju využívajú ako materské centrum.   

V dobovej izbe sa obnovujú spomienky na staré tradície, ktoré sa 

v Nemešanoch udržiavali po celé generácie. V skromne zariadenej izbietke 

nájdete starožitný nábytok, kroje typické pre túto oblasť, či predmety dennej 

potreby, ktoré v sebe spájajú prvky nostalgie i rarity. Vo vedľajšej miestnosti 

ožíva buchotom tkáčska dielňa. No žiaden strach, to len pán Gaduš s láskou 

a radosťou sadá za tkáčsky stav a spod jeho šikovných rúk vychádzajú na svetlo 

sveta prekrásne, farbou žiariace koberce. V  tejto tkáčskej dielni môžete vidieť  

výrobu kobercov od spracovania ľanu až po samotné tkanie. 

I Vy sami budete mať možnosť vyskúšať si na vlastné ruky, ako ťažko kedysi naši 

prarodičia tvorili hodnoty.  

Dom remesiel zaiste obšťastní Vašu dušu, myseľ, zrak i hmat, no nezabudneme ani na  Vaše 

ďalšie zmysly. Šikovné miestne ženičky Vám ukážu, ako sa na Spiši je a hoduje dodnes.  

Vôňa tradičných spišských zemiakových jedál Vás nenechá ľahostajnými a garantujeme, 

že si veru budete mastné prsty oblizovať. A  neodídete ani bez receptu na tieto tradičné 

pochúťky. 

  

Podávať sa budú: zemiakové pirohy s maslom, s kyslou smotanou a so škvarkami, šúľance 

s makom alebo  strúhankou, škvarkové pagáče, džatky, zemiakové placky, strapačky s kyslou 

kapustou, pečené buchty, či tradičný papcun  

 

 

 

 

 

Dobrú chuť! 

Zdá sa, že v stredoveku fantázia nemala 

hraníc. Svedectvom je bohatý arzenál 

mučiacich nástrojov. Cena 20€ 



 

 

BRUTOVCE – SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE 

 

Unikátne múzeum v jednej z dreveníc, ktoré vlastní 

výrobca píšťal a muzikant PaedDr. Michal Smetanka. 

Okrem píšťal typických pre Levočské vrchy tu môžete 

vidieť hudobné nástroje aj z iných kútov sveta, na ktorých 

vie ich majiteľ excelentne zahrať. Koľko hudobných 

nástrojov tu možno vidieť, to nevie ani on sám. V jeho 

zbierke dominujú vzduchozvučné, aerofonické hudobné 

nástroje. Vzácnosťou je šesťdierková valaská píšťala, 

pochádzajúca z Brutoviec.  Na stenách visia píšťaly z 

Balkánu, z Egypta, Thajska, Barmy, Arménska, Náhorného Karabachu, škótske, írske aj naše 

gajdy. Pri otázke: Akú majú hodnotu tieto nástroje? odpovedal ich vlastník: „Pre človeka, ktorý 

má záľubu v typických starých hudobných  nástrojoch, je to nevyčísliteľná hodnota."  

 

 

Ak Vás nezlákal žiaden z výletov, potom iste neodmietnete pozvanie na 

Fakultatívny program č. 3  „Historická Levoča“ 
Pozn.: Tento program je pre účastníkov, ktorí uhradili účastnícky poplatok zdarma.            

Ostatní záujemcovia zaplatia poplatok za prehliadku priamo na mieste.  

 Kostol sv. Jakuba patrí medzi najväčšie gotické chrámy na 

Slovensku. Je to živý chrám a veriacim slúži denne na 

bohoslužby už vyše 700 rokov, ako farský chrám bývalého 

slobodného kráľovského mesta Levoče.  

Má bohatú históriu a je klenotnicou mnohých umeleckých 

pamiatok. Najznámejšou z nich je gotický drevený oltár – dielo 

Majstra Pavla z Levoče.  

Evanjelický kostol sa nachádza v južnej časti levočského námestia. 

Bol postavený v rokoch 1825-1837 v klasicistickom štýle, má tvar 

gréckeho kríža. Vo vnútri sa nachádzajú tri empory, na ktorých je 

orgán, archív a hodnotná knižnica. V kostole sa zachoval vzácny 

barokový drevený a kovaný kríž, ako aj veľký oltárny obraz, 

predstavujúci Krista kráčajúceho po mori, ktorý namaľoval známy 

levočský maliar Jozef Czauczik. 
       

Radnica z 15. storočia je zaujímavou architektonickou budovou v 

meste. Pôvodnú gotickú stavbu totiž v 17. storočí prestavali v 

renesančnom štýle. Zvonica bola v 18. storočí zbarokizovaná a 

novou strechou spojená s radnicou. Pred radnicou stojí historická 

klietka hanby z roku 1600, ktorá pôvodne stála na mieste 

dnešného evanjelického kostola. V minulosti slúžila na 

predstavovanie delikventov a dokonca do nej zatvárali dievčatá a ženy, ktoré sa previnili proti 

http://www.chramsvjakuba.sk/#zaverom
http://www.slovenskyraj.sk/vylety/levoca/levoca.html


 

 

prísnym pravidlám tej doby.  V čase konania LeaderFESTu tu môžete vzhliadnuť expozíciu 

„Reštaurátorska tvorba Anny Svetkovej“. 

V historickom dome na námestí, ktorého najstarším známym majiteľom bol 

Majster Pavol z Levoče je expozícia venovaná životu a dielu jedného z 

najvýznamnejších majstrov neskorej gotiky – rezbárovi Majstrovi Pavlovi. 

Návštevníci si môžu z blízka prezrieť slávnu „Poslednú večeru“ z najvyššieho 

gotického oltára na svete – hlavný oltár Chrámu sv. Jakuba v Levoči, ale aj 

plastiky z oltára „Narodenia“, či z oltára sv. Jánov a mnoho ďalších 

zaujímavých diel. 

Spišské múzeum patrí medzi najstaršie múzeá na Slovensku, jeho 

história súvisí so vznikom a činnosťou Spišského dejepisného spolku. 

Svojou činnosťou sa zameriava na výskum historického vývoja mesta 

Levoče.  Spišské múzeum v Levoči spravuje aj národnú kultúrnu 

pamiatku Spišský hrad. V čase konania LeaderFESTu múzeum ponúka 

výstavu „Bohyne a svätice v umení 19. storočia“ 


