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100 rokov JAMES a 97. THT JAMES 2021 
Vysoké Tatry – Popradské Pleso – základná informácia 

 
 

Oslava výročia 100 rokov JAMES a súčasne 97. Tradičný horolezecký týždeň (THT) 
JAMES bude tento roku výnimočná! Uskutoční sa vo Vysokých Tatrách v termíne 9. 
– 15. augusta 2021 na všetkých našich chatách – Chate pri Zelenom plese, Téryho 
chate, Zbojníckej chate, Chate pod Rysmi a v Horskom hoteli Popradské pleso, 
pričom ostatne menovaný horský hotel bude tou hlavnou základňou. 
 
V rámci 97. THT JAMES, oslávi náš spolok 100 rokov od svojho založenia. Počas 
celého týždňa bude na chatách po večeroch pripravené premietanie kvalitných 
horolezeckých filmov. V centre diania na Popradskom plese nás čaká bohatý 
program prednášok a diskusií a eventov, ktorý vyvrcholí v sobotu 14. augusta 2021 
o 20:00 hod. slávnostným ukončením 97. THT JAMES spolu s vyhodnotením celého 
podujatia za prítomnosti našich vzácnych hostí. Program všetkých podujatí bude 
včas zverejnený. 
 
Miesta na ubytovanie sú na našich chatách rezervované s tým, že na jednotlivých 
miestach sa bude ubytovávať nasledovne: 
 

1. Ubytovanie v Horskom hoteli Popradské pleso je potrebné rezervovať na e-
maile ubytovanie@james.sk a to najneskôr do 14.6.2021. Kontaktná osoba je 
Ivica Horáková, tel.: +421 908 626 321. Keďže očakávame väčší záujem 
o ubytovanie ako to býva v iných rokoch, zabezpečili sme ubytovanie aj na 
Štrbskom Plese v nasledovných zariadeniach 

a. Turistická ubytovňa Štrbské pleso 
b. Penzión Litvor 

Konečné rozdelenie ubytovania bude všetkým oznámené do 21.6.2021, 
následne do 28.6.2021 budete požiadaní o definitívne spätné potvrdenie 
svojho záujmu. 
 

2. Ubytovanie na ostatných chatách je potrebné rezervovať priamo je 
jednotlivých chatách do 30.6.2021 (po tomto termíne budú voľné miesta na 
chatách k dispozícii verejnosti) a to nasledovne: 

a. Chata pri Zelenom plese 
i. Tomáš Petrík – chatár 
ii. E-mail: tatry@chataprizelenomplese.sk 
iii. Mobil: +421 901 767 420 

b. Téryho chata 
i. Peter Michalka – chatár 
ii. E-mail: teryhochata007@gmail.com 
iii. Mobil: +421 949 650 315 

mailto:sekretar@james.sk
mailto:clenske@james.sk
mailto:office@james.sk
mailto:ubytovanie@james.sk
mailto:tatry@chataprizelenomplese.sk
mailto:teryhochata007@gmail.com


Slovenský horolezecký spolok JAMES 

Junácka 6, 832 80  Bratislava  

Registrovaný na MV SR pod č. VVS/1-909/90-96 z 29. 8. 1990    

 

IČO: 00586455  l  DIČ: 2020871974                  IBAN:  SK30 0200 0000 0000 0623 3112    
sekretar@james.sk 0918 949 377 l clenske@james.sk 0908 718 714  l  office@james.sk 0911 597 705 

c. Zbojnícka chata 
i. Miki Knižka – chatár 
ii. E-mail: rezervacia@zbojnickachata.sk 
iii. Mobil: +421 903 638 000 

d. Chata pod Rysmi 
i. Viktor Beránek – chatár 
ii. Mobil: +421 903 181 051 (v prípade že nie je možné sa dovolať, 

pošlite sms správu) 
 
V objednávke vždy uveďte heslo „Ubytovanie - 100 rokov JAMES“, stravovanie je 
potrebné objednávať spolu s ubytovaním, účastnícky poplatok: 15,00 €  (v tom 
zahrnuté - odznak, kniha Kláštorisko, plagát, multifunkčná šatka,...) sa platí pri 
registracii. 
 
Štáb 97. THT JAMES 2021:  Organizačný výbor 100 rokov JAMES 
Milo Neumann – náčelník   Anton Pacek - predseda 
Elenka Bačkorová – prezentácia  Katka Rothová – marketingový manažér 
Dávid Závacký – bouldering  Rasťo Šimko – PR manažér 
Vlado Linek – člen štábu   Ivica Horáková – program a ubytovanie 
Peter Frankovič – člen štábu  Zuzana Greksáková - program 
Ladislav Gancarčík – člen štábu 
 
Poznámka: 
Vedenie SHS JAMES, štáb 97. THT JAMES a organizačný výbor 100 rokov JAMES 
veria, že súčasná mimoriadná situácia zapríčinená pandémiou COVID-19 sa do 
konania nášho podujatia výrazne upokojí a naše tradičné stretnutie sa uskutoční 
v plánovanom termíne a bez akýchkoľvek obmedzení. 
 
 
V Bratislave, 20. apríl 2021 
 
 
 
 
Anton Pacek 
predseda SHS JAMES 
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