
 

ROZPRÁVKOVÁ HRA 
15.5. – 30.9.2019 
 

S rozprávkovou hrou LIPTOVIEDKY môžeš vstúpiť do rozprávky. Kedysi dávno na Liptove žili čarovné 

bytosti. Dnes nie  je  jednoduché nájsť  ich, ale ak  túžiš po dobrodružstve, môžeš natrafiť na miesta, 

kde rozprávka stále žije. Tie miesta sú dodnes čarovné a opradené tajomstvami.  

Vyber si z 22 rozprávkových miest na Liptove tie, ktoré chceš spoznať. Každé miesto má úlohu, ktorú 

musíš  vyriešiť.  Našu  úlohu  nájdeš  buď  na  recepcii  hotela  ***  SOREA  MÁJ  alebo  pri  pokladni 

vonkajšieho  termálneho  kúpaliska  TERMAL  raj  v detskej  zóne  LIPTOVIEDKY  (v závislosti  od 

počasia).  

Ak  splníš  úlohy  a  získaš  do  svojho  zápisníka  3 pečiatky  odmena  ťa  neminie  ‐ CD  LIPTOVIEDKY  so 

šiestimi rozprávkovými príbehmi z Liptova, ktoré narozprával Lukáš Latinák. 

ROZPRÁVKOVÉ MIESTA 

Viete, čo je u nás nové?  
Že kde? Predsa na Liptove. 
 

1. Gothal, Liptovská Osada           
2. Obrovo, Čutkovská dolina 
3. Koliba u dobrého pastiera, Čutkovská dolina 
4. Medvedia cesta, Hrabovo 
5. Sojka Resort, Malatíny 
6. AQUA‐VITAL Park, Kúpele Lúčky 
7. Vodný park Bešeňová 
8. Marina Liptov, Bobrovník 
9. Vodné mlyny Oblazy Kvačianska dolina 
10. Villa Betula Resort, Liptovská Sielnica 
11. Rybáreň na háku, Liptovská Sielnica 
12. Mara Camping, Liptovský Trnovec 
13. Aquapark Tatralandia, Liptovský Mikuláš 
14. Múzeum Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš 
15. SMOPaJ – Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš 
16. Jasná, Demänovská Dolina 
17. Hotel Strachanovka, Liptovský Ján 
18. Kultúrne centrum Liptovský Ján 
19. Termal raj, Liptovský Ján 
20. Aghartha – Medvedia štôlňa, Žiar 
21. Múzeum liptovskej dediny Pribylina 
22. Farma Východná 

NAŠE VÝDAJNÉ MIESTO       
Ak u nás získaš tretiu pečiatku do svojho zápisníka, tak na recepcii hotela *** SOREA 
MÁJ, alebo na pokladni vonkajšieho termálneho kúpaliska TERMAL raj (v závislosti od 
počasia) dostaneš darček CD LIPTOVIEDKY so šiestimi rozprávkovými príbehmi 
z Liptova, ktoré narozprával Lukáš Latinák. 
  

Viac informácií na visitliptov.sk 



www.visitliptov.sk 

 

 

 

 

 

 

 

Kedysi dávno, v časoch keď v Liptovskom Jáne nebolo ešte toľko kaštieľov, kúrií, domov ani 
hotelov, žil v tejto oblasti chlapec menom Jurko.  
 
Jurko bol veľmi šikovný chlapec, ktorý sa veľmi rád potuloval po prírode. Rád chodil do lesa, 
alebo len tak si poležať na lúke a pozorovať zvieratká. Raz pri takejto potulke zašiel do 
oblasti v ktorej predtým ešte nikdy nebol. Zrazu začul čudný zvuk a preľakol sa. Chcel ísť 
rýchlo preč, ale keďže bol veľmi zvedavý, nedalo mu to a išiel sa pozrieť, čo to je za zvuk. 
Keď vykukol z poza skaly, nechcel veriť vlastným očiam. Videl tam na zemi sedieť malého , 
maličkého človiečika - takzvaného škriatka.  
Jurko sa síce bál, ale aj tak podišiel k škriatkovi aby zistil, čo sa mu stalo. Škriatok, ktorý sa 
volal Rudolf, mu rozpovedal prečo plače, že pri prechádzke zakopol o veľký kameň a že ho 
teraz veľmi bolí noha. Aby Jurkovi ukázal, aký kameň to bol, išli priamo na miesto, kde sa 
mu to stalo. A tu zrazu obaja zastali a skoro prestali aj dýchať. Na mieste kde bol kedysi 
kameň, vyvierala voda a už sa tam stihlo urobiť aj malé jazierko. Keďže Rudolfa noha veľmi 
bolela, vložil si ju do jazierka, nech si ju schladí. Ostal však znova veľmi prekvapený, lebo 
voda v jazierku nebola studená ako čakal, ako tomu býva v potoku, ale bola teplá a noha ho 
prestala hneď bolieť. Keďže bol aj veľmi smädný a unavený, nuž sa škriatok z prameňa aj 
napil a ihneď sa mu vrátila aj sila a energia. Zistili, že to nie je iba taká obyčajná voda, ale že 
má liečivé účinky.  
Ľudia sa veľmi rýchlo dozvedeli o zvláštnostiach tejto vody a začali ju piť a využívať na 
kúpanie. Podľa toho ako hovorí tento príbeh, premeň objavil škriatok Rudolf preto dostal 
pomenovanie Rudolfov prameň.  

Aj keď škriatok Rudolf už nie je medzi nami, prameň ktorý objavil má stále silu a môžeme ho 
využívať dodnes, za čo sme mu veľmi vďační.  
 

Hotel *** SOREA MÁJ, TERMAL raj    
www.sorea.sk/maj  
 


