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Stojí za to vidieť

späť v čase
na historickom festivale

Čo si predstavíte,
keď sa povie Gemer?
Niekomu môže prísť na um
železná ruda a magnezitové závody, niekto si hneď
predstaví vrchy a skalnaté
bralá. Iný si spomenie na
folklórnu tradíciu, tancovačky
pod širákom a farebné sukne
vlniace sa do rytmu hudby.
Niekto zase vidí ženy ako varia
gemerské guľky či vaľkajú cesto
na muránske buchty, iný vidí
včelárov, hrnčiarov, kováčov,
usilovných ľudí s veľkým
srdcom, ktorí sa venujú svojmu
remeslu s láskou a oddanosťou.
To, čo tieto predstavy
spája, je nevýslovná
pestrosť. Poďte s nami
túto pestrosť objavovať!

zažiť rozprávku
aspoň na jeden deň

divoký západ
na juhu Slovenska

Informácie o regióne nájdete na našom webe www.regiongemer.sk
a sociálnych sieťach
regiongemer

nechať sa očariť
tradičnými remeslami

vyskúšať si svoje sily
na cestách Malohontu

Folklórny festival Sysle
Rejdová
na Bielych vodách

Už tradične patrí druhá polovica augusta Gemerskému folklórnemu festivalu v obci Rejdová, ktorý patrí medzi najväčšie
podujatia tohto charakteru na Hornom Gemeri.
Počas svojej existencie si získal stovky priaznivcov nielen zo
Slovenska, ale aj zo zahraničia, čoho dôkazom je aj prekročenie
hranice 2 000 návštevníkov za jeden ročník podujatia. Piatkový
program sa začína službami Božími v rejdovskom kostole, otvorením výstavy na fare, pokračuje na námestí a večer skončí ľudovou
veselicou. V sobotu dopoludnia na návštevníkov čakajú rejdovské
dvory a remeslá na námestí obce. V rámci festivalu sa uskutočňujú aj ďaľšie podujatia ako napr. divadielko, jarmok ľudových
remesiel, tombola, súťaže pre deti, tvorivé dielne a pod.

Keď sa povie „lúka plná sysľov“ alebo „syslia lúka“, mnohí
ľudia, ktorí boli v Národnom parku Muránska planina už vedia,
že reč je o sysľovisku Biele vody pri Muráni.
Počas sezóny — približne od marca do konca septembra —
môžete na lokalite Biele Vody pozorovať jednu z najpočetnejších
kolónií sysľa pasienkového na Slovensku. Maličké pôvabné stvorenia prídu až do tesnej blízkosti človeka, čo u týchto plachých
tvorov nie je bežné. Kŕmiť ich priamo z ruky je nezabudnuteľným
zážitkom. Syseľ sa dá pozorovať iba počas dňa, so západom slnka
zalieza do nory. Najaktívnejší je počas slnečných dní. Sysľovisko
sa nachádza približne 2,5 km od Muráňa v smere na Prednú Horu
(a ďalej na Červenú Skalu) po ľavej strane štátnej cesty (531).
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Bližšie info

OcU Rejdová www.rejdova.sk / GOS Rožňava www.gos.sk

Bližšie info

npmuranskaplanina.sopsr.sk

Splavovanie Muránky

Jazda zubačkou

Trať medzi Tisovcom a sedlom Zbojská v nadmorskej výške 725 m n. m. ponúka
návštevníkom okrem neopakovateľných výhľadov na prírodu Muránskej
planiny aj ďalší neopísateľný zážitok, jazdu na historickom parnom vláčiku.
Či už ste milovník histórie alebo prírody, ak sa rozhodnete spríjemniť si víkend
návštevou tohto unikátu, prídete si na svoje. Medzi tie naj miesta patria viadukty
Pod Dielom, Čertov most a ozubnicová časť trate, ktorá má od stanice Bánovo
do sedla Zbojská stúpanie až 50,2 promile. Keď už budete na mieste, za návštevu
stojí aj Múzeum ozubnicovej železnice.
Kto by si nechcel spríjemniť horúce letné dni na vode? A čo tak rovno na
kajaku? Či už vyrazíte sami, s priateľmi alebo s rodinou, splavovanie rieky
Muráň je ideánou letnou zábavou. Splav rieky sa realizuje v úseku Teplá Voda
— Jelšava, cestný most.
Ide o nenáročný terén s miernymi zákrutami, množstvom konárov, kmeňov
pobrežných stromov a kríkov. Krásy Jelšavského podolia môžu noví i skúsení
vodáci objavovať individuálne alebo skupinovo v jedno až štvormiestnych kajakoch. Rieka sa vodákom otvára väčšinou na konci apríla a sezóna trvá takmer pol
roka. Loď a všetko príslušenstvo vám prenajme priamo mesto Jelšava.
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www.jelsava.sk / email info@jelsava.sk

Z histórie Gemera
a Malohontu
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www.zubacka.sk / email info@zubacka.sk

THE RACE Krásna Hôrka

Obstacle race v sebe ukrýva viac ako iba víkendovú zábavu. Je to podpora
športu, behu a zdravého životného štýlu. THE RACE sa koná pod monumentálnymi hradbami hradu Krásna Hôrka, 10 % z výťažku predaných lístkov pôjde
na rekonštrukčné práce požiarom zasiahnutého hradu.
Ambasádormi THE RACE hrad Krásna Hôrka sú slovenskí zápasníci MMA Atilla
Végh, Gábor Boráros, deväťnásobná víťazka paralympijských hier a najúspešnejšia
slovenská paralympionička v histórii Henrieta Farkašová a hviezda slovenskej
futbalovej reprezentácie Robert Vittek. Neprídete si len zašportovať, účasťou na
THE RACE hrad Krásna Hôrka podporíte aj kus slovenskej histórie.
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www.therace.sk / email info@therace.sk

Vrchárska koruna
Gemera
Jedinečný historický festival sa koná pri gotickom kostolíku za obcou
Kraskovo. Ten je jedným z najnavštevovanejších v malohontskej časti Gotickej
cesty. Dotknite sa histórie prostredníctvom šermiarskych spolkov a skupín
zaoberajúcich sa prezentáciou historického obdobia stredoveku.
Celá akcia je sprevádzaná rôznymi výstavami a odbornými prednáškami o hudbe
v gotike a sakrálnych stavbách na Malohonte, ako aj komentovanými prehliadkami
nádherného gotického kostola a jeho okolia.

Spoznajte Gemer zo sedla bicykla. Prívlastok „vrchárska“ prezrádza, že k tomu
bude potrebné zdolať aj nejaké prevýšenie.
Každý rok je na stránke www.vk-gemer.sk stanovených 20 cieľov — vrcholov,
ktoré sú dosiahnuteľné bicyklom. Kto zdolá všetky, získa diplom a drobné ocenenie. V príprave je aj verzia pre peších turistov. Zmyslom celej akcie je motivovať
ľudí k pohybu a ukázať im zaujímavé, mnohokrát nepoznané miesta Gemera.
Ideálna príležitosť pre priaznivcov cyklistiky a krásnej prírody.
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Muránske hradné dni

Ródeo Muráň

Toto tradičné rytierske podujatie je organizované každoročne začiatkom
leta v nádhernej prírode Národného parku Muránska planina priamo
na Muránskom hrade.
Ako na každých správnych rytierskych slávnostiach, aj na Muránskom hrade si
ako jeden z hlavných bodov programu vychutnáte vystúpenie šermiarov. Sokoliari
v prostredí ruín hradu majú tiež svoje čaro a nechýbajú ani kone či hry pre deti.
Odvoz na hrad, teda presnejšie na okraj Veľkej Lúky býva zabezpečený autobusom
z Revúcej alebo Muráňa. Kúsok na hrad už treba vyšliapať pešo.
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Bližšie info

www.muran.sk

Súťaž vo varení
gemerských guliek
Neoddeliteľnou súčasťou Dní Mesta Jelšava sa stala súťaž vo varení gemerských guliek. Súťažné družstvá sú zložené z troch členov, ktorí majú radi
zábavu a vedia variť gemerské guľky.
Tie sú fenoménom regiónu, zvykom je pripravovať ich najmä v období sviatku
Troch kráľov. Obľúbenou pochúťkou sú už od nepamäti. Ich príprava je náročnejšia a môže trvať aj niekoľko hodín. Súťaž vo varení obľúbenej mäsitej pochúťky
sa na Dňoch mesta Jelšava koná každoročne už niekoľko rokov.

Divoký západ na juhu Slovenska. Najväčšie a najstaršie ródeo v Európe sa už
tradične koná počas posledného júlového víkendu pri obci Muráň v okrese
Revúca, priamo v srdci Národného parku Muránska planina.
Čakajú tam na vás nielen krásne kone, atraktívne westernové súťaže a najlepší jazdci, každoročne sa totiž predstavujú aj známe hudobné skupiny.
Samozrejmosťou bývajú detské a zábavné atrakcie, kolotoče, stánky so suvenírmi
a bohatá gastrozóna. Ak patríte medzi milovníkov divokého západu či jazdy
na koňoch a navyše v sebe máte súťažného ducha, toto je jednoznačne podujatie,
ktoré by ste nemali zmeškať.
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www.jelsava.sk / email info@jelsava.sk

Bližšie info

www.rodeomuran.sk

Klenovská Rontouka

Dedina ožíva

Gemersko-malohontské folklórne slávnosti Klenovská Rontouka sú jediné
folklórne slávnosti svojho druhu, ktoré prebiehajú na území okresov Rimavská
Sobota a Revúca.
Na festivale zažijete tradičné remeslá, miestnu kuchyňu, ľudové piesne, tance,
hudbu, a to nielen z regiónu Gemer-Malohont, ale aj z ostatných regiónov
Slovenska, či od Slovákov žijúcich v blízkom i ďalekom zahraničí. Cieľom podujatia
je oživovať, rozvíjať a uchovávať tradičnú ľudovú kultúru Gemera a Malohontu.
Počas troch dní si môžete vychutnať pestrý program v podaní viac ako tisícky
účinkujúcich.

Kto by nechcel zažiť rozprávku, aspoň na jeden deň? Ak aj vy patríte k tým,
ktorí o tom občas snívajú, potom sú skvelým tipom na rodinný výlet
Drienčany. Práve tu môžete spoločne s deťmi každoročne v júli zažiť jedinečnú
atmosféru festivalu remesiel, gastronómie a ľudovej kultúry.
Čaká vás rozprávkový program, divadelné predstavenia, tvorivé dielne, vystúpenia
folklórnych súborov a samozrejme obľúbené kulinárske dvory. Deti vždy potešia
rozprávkové postavičky, ktoré stretnete po celej obci. Navštíviť môžete aj pamätnú
faru Pavla Emanuela Dobšinského, Múzeum slovenskej rozprávky, kolkáreň,
drevený labyrint a rozprávkové slnečné hodiny. Poobede vás zasa upúta bohatý
program na pódiu pri požiarnej zbrojnici.
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www.driencany.sk / email ocu@driencany.sk

TEATRO okolo
Malohontu

Festival paličkovanej
čipky Rožňava
Spojenie tradície a súčasnosti. Mesiac september v Rožňave už tradične patrí
prezentácii paličkovanej čipky.
Gemerské osvetové stredisko v Dome tradičnej kultúry Gemera poskytuje priestor
zahraničným a domácim čipkárkam na prezentáciu tvorby, osvojenie nových
vzorov paličkovanej čipky a výmenu skúseností. Pre účastníkov zo Slovenska,
Maďarska, Poľska a Česka sú pripravené odborné prednášky, tvorivé dielne
splietania tradičných aj moderných motívov a sprievodný kultúrny program s prezentáciou gemerských krojov.
Kedy
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Rožňava

Bližšie info

www.gos.sk

Výročie mobilizácie
Každoročne v septembri sa stretnú priaznivci dejín a široká verejnosť pri
bunkri vzor 36 v obci Jesenské, kde si spoločne pripomínajú výročie mobilizácie
československej armády z roku 1938.
Vžiť sa do minulosti umožňuje práve pozostalosť ľahkého opevnenia ROP vz. 36.
Pre návštevníkov sú pripravené odborné prednášky, prehliadka bunkra, občerstvenie a dobovú autenticitu celému podujatiu dodávajú členovia klubov vojenskej
histórie, ktorí prezentujú dobové historické uniformy a militárie. Tzv. „ropíky“ boli
pevnostným pásmom siahajúcim až po hranice Rumunska. Ich výzbrojou boli dva
guľomety, pušky a zásoby na 2—3 dni.

V roku 2019 sa cyklistického okruhu zúčastnil rekordný počet krajín. Porovnať
si sily na cestách Malohontu prišlo 131 cyklistov zo Slovenska, Česka,
Maďarska, Bulharska, Belgicka a USA.
Bezmála 90-kilometrovú trasu s prevýšeniami 1 200 metrov a štyrmi horskými prémiami skúsení cyklisti zvládnu za pár hodín, ale na štart sa môže postaviť každý.
Štartuje a končí sa na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote. Pretekať sa môžu
aj vaše ratolesti. Pre žiakov a deti sú určené preteky TEATRO Junior na Hlavnom
námestí. A pokiaľ nepatríte medzi športovcov, môžete sa zapojiť do súťaže pre
fanúšikov o najlepšie povzbudzujúcu obec.
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www.jesenske.sk

Bližšie info

www.okolomalohontu.sk

Každý rok od jari do jesene
sa v regióne Gemera
a Malohontu koná množstvo podujatí, ktorými si
môžete spríjemniť deň.
Či už tradičné stavanie
mája, pre nadšených turistov pešia túra 100 jarných
kilometrov, rôzne festivaly,
slávnosti, dni mesta,
výstavy, preteky, súťaže
— na čo si len spomeniete,
to na Gemeri a Malohonte
určite nebude chýbať.
V rámci rôznych podujatí si
„to pravé orechové“ vychutnajú jednotlivci, rodiny
s deťmi, športovci, gurmáni,
nadšenci histórie aj prírody,
malí aj veľkí. Informácie
nájdete na našom webe
www.regiongemer.sk
a sociálnych sieťach
regiongemer.
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