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onálnu a zdravú výživu a poskytuje všetko, čo naši občania 
tak potrebujú. Pitný režim je súčasťou stravovania.

MINISTERSTVO ZDRAVIA
Úlohou ministerstva zdravia je neustále bdieť nad zdravím 
a bezpečnosťou svojich občanov. Ministerstvo má svo-
ju samostatnú budovu, v ktorej je zriadená ambulancia 
a lôžková časť. Ministri zdravia v Tralalande sú vysoko-
kvalifikovaní lekári - pediatri.

trochu nevtieravej reklamy...

Milí naši priatelia a priaznivci!
Ďakujeme Vám za Vašu podporu a záujem 
o Prvú detskú prázdninovú republiku Tra-
laland. V týchto novinách sa dozviete všetko 
najdôležitejšie o Tralalande 2007, všetko čo 
potrebujete k získaniu jeho občianstva. Vašou 
úlohou bude teraz splniť všetky potrebné for-
mality tak, aby sme sa v lete spoločne stretli.
Minuloroční občania Tralalandu už majú zá-
kladnú predstavu o prostredí, kam Tralaland po 
15 rokoch svojho pôsobenia zavítal už natrvalo. 
Noví a „nádejní“ občania sa s malebnou lokalitou 
v Kremnických vrchoch rýchlo zoznámia...

TRNAVÁ HORA
Dedinka Trnavá Hora leží v okrese Žiar nad 
Hronom a má 1 140 obyvateľov. Je známa hlav-
ne dvoma lokalitami vo svojom okolí. Prvou je 
historická železničná trať Zvolen-Kremnica-Di-
viaky. Na trati je 12 tunelov a 1 galéria v celkovej 
dĺžke 3185 m. Druhá známa lokalita pri Trnavej 
Hore je veľké rekreačné zariadenie, ktoré sa do-
teraz nazývalo „Borovica“. Od tohto roku nesie 
názov TRALALAND a od dedinky je to iba pár sto-
viek metrov. 

UBYTOVANIE
Tri veľké dvojpodlažné chaty typu Liptov ( v každej 
chate je 10 izieb).
Tri prízemné murované bungalovy( v každom bun-
galove je 6 izieb).
Celkove je v Tralalande 170 lôžok.
Všetci naši občania a guvernéri budú bývať vo štvor- 
až päť-posteľových  izbách. Spoločné sociálne zariade-
nia sú na jednotlivých ubytovacích zariadeniach.

STRAVOVANIE
V tralalandskej reštaurácii zabezpečuje ministerstvo hos-
podárstva pre občanov Tralalandu stravovanie 5x denne. 
Pre hladných bude pripravená i jednoduchá druhá večera. 
Jedálny lístok je prekonzultovaný s odborníkmi na raci-
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PRIHLÁŠKY NA ZÍSKANIE OBČIANSTVA
V TRALALANDE 2007
Do rúk sa Vám dostáva prihláška na získanie občianstva v Prvej detskej 
prázdninovej republiky Tralaland. Z veľkého množstva prihlásených detí 
z celého Slovenska i rôznych kútov sveta ste to práve Vy, na ktorých sa 
usmialo šťastie, a tak budete môcť stráviť 13 dní v tejto na svete ojedine-
lej a veselej detskej republike. Prosíme Vás, aby ste Prihlášku presne a či-
tateľne vyplnili a v stanovenom termíne (do 20 dní od doručenia) poslali 
späť do prezidentskej kancelárie v Nitre.
Ak ste z rôznych dôvodov stratili záujem o pobyt v Tralalande, 
prosíme Vás oznámte to mailom, listom, alebo faxom našej 
kancelárii. Prihlášku nepresúvajte, pretože má svoje číslo 
a je evidovaná na konkrétne meno. Nezabudnite vyznačiť 
ubytovanie dieťaťa so súrodencami a priateľmi. Upozor-
ňujeme, že nemôžeme zabezpečiť všetky nároky na spo-
ločné ubytovanie, najmä, ak vekový rozdiel medzi deťmi 
je viac ako 2 roky.

POBYTOVÉ VÍZA
Na základe presne vyplnenej Prihlášky a úhrady za pobyt 
Vám do 15.mája 2007 zašleme Pobytové víza spolu s ďal-
šími informáciami. Ak splníte všetky kritériá, a do stanove-
ného termínu Pobytové víza neobdržíte, ihneď sa skontaktujte 
s našou Prezidentskou kanceláriou v Nitre (chyba v pošte).
Storno poplatky v Tralalande až do dňa nástupu neexistujú. Preto, ak pobyt 
s rôznych príčin po zaplatení zrušíte,  bude Vám účtovaný iba manipulačný po-
platok 100,-Sk.

Predstavujeme Vám tvorivo-realizačný tím Tralalandu, ktorý 
pripravuje koncepciu a program v Prvej detskej prázdninovej 
republike TRALALAND 2007:
Prof. PhDr. Peter Seidler, CSc., vysokoškolský pedagóg, prezident Tralalandu
Mgr. Laco Réti, riaditeľ Tralaland servis, s.r.o., hovorca Tralalandu
Mgr. Art. Anton Šulík, režisér, viceprezident
Prof. MUDr. Tibor Šagát, Csc., prednosta kliniky DFN v Bratislave, minister 
zdravia
Valika Jankurová, vedúca pobočky Tralalandu Košice, premiérka
Mgr. art. Igor Adamec, herec a moderátor, minister zábavy
Mgr. art. Martin Vanek, herec a moderátor, minister zábavy
Mgr. art. Lenka Krupanská, herečka a výtvarníčka - Praha, ministerka Thálie a vý-
tvarných umení
Mgr. art. Jano Harry Haruštiak, bábkoherec Banská Bystrica, minister Thálie
Mgr. Eja Chovancová, trénerka, programová riaditeľka Alternatívnej školy v prí-
rode Tralaland
Mgr. Dušan Poliak, technický riaditeľ Alternatívnej školy v prírode Tralaland
MUDr. Marcel Brenner, riaditeľ ZZS Bratislava, minister zdravia
Mgr. art. Dušan Musil, herec, Mestské divadlo Žilina, minister Thálie
Pavla Musilová, režisérka, minister Thálie

sponzori Tralalandu:
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ČO MÔŽEME V TRALALANDE VIDIEŤ ?
krásnu prírodu • colnicu • úrad vlády • prezidentskú kanceláriu • tralabar - 
reštauráciu • zábavno • spoločenské centrum • výtvarný ateliér • kino • ta-
nečné štúdio • centrálne javisko • divadelný ateliér • amfiteáter • spoločen-
ské miestnosti • knižnicu • banku • ihriská s umelým športovým povrchom 
a večerným osvetlením • Lanové centrum Tralalandu • asfaltové basketba-
lové ihrisko • trávnaté futbalové ihrisko • vonkajší bazén • Tralajazero • 
Tralaranč • zvieratká • Národný tralalandský park NTP (11 ha)...
777

ČO MÔŽEME V TRALALANDE ZAŽIŤ?
prázdniny s kamarátmi • skvelú atmosféru • špeciálne tralalandské 
hry • súťaže • rôzne druhy športov • tance • divadlo • umelecké aktivity 
• jazdy na bicykloch • korčuliach • kolobežkách • koňoch • lukostreľbu 
• výlety a prechádzky • zábavné programy • spoločenské hry • trala-
landské aktivity • večerné atrakcie • nočný program • jarmok • dis-
kotéky • kabaret • herecké akcie • ohňostroj • šouprogramy • verni-
sáž • športové turnaje • štátny sviatok • rozlúčkové slzy smútku...
777

POZOR!!! LANOVÉ CENTRUM  
Tralaland vybudoval na svojom území Lanové centrum pre 

všetkých, ktorí radi lozia, preliezajú, šplhajú sa, alebo 
majú radi trochu adrenalínu. Už zďaleka je vi-

dieť 10 vysokých stĺpov, na ktorých sú zave-
sené laná a rôzne preliezky. To všetko pre 

občanov Tralalandu.

POZOR!!! TRALAJAZERO
Už v minulom roku sme Vám sľubovali 
Tralajazero. Teraz je to už skutočnosť. 
Po náročných výkopových prácach 

sa nám podarilo dobudovať na území 
republiky Tralaland vlastné jazero. Po-

vedali sme si: „Jazero musí byť“ a už je. 
Budeme sa na ňom člnkovať a plaviť na vod-

ných bicykloch. Hurááá...

TRALALAND – ALTERNATÍVNA ŠKO-
LA V PRÍRODE
Tralaland ako prvý na Slovensku prišiel v roku 
1997 s novou formou alternatívnej školy v príro-
de. Počas školského roku ju navštívilo niekoľko 
desiatok tisíc žiakov z celého Slovenska.
Deti sa tu nielenže stanú tralažiakmi, ale aj 
novými občanmi Tralalandu. Počas týždňa ich 
tu čaká mnoho tralalandských prekvapení, 
športové súťaže a hry, pesničky, tance, počí-
tače, herne, zábava, ale hlavne dobrá nálada. 
Program pripravujú tralalandskí guvernéri 
a ministri.  Ak je Vám Tralaland  v lete krát-
ky, môžete ho navštíviť so svojou triedou 
aj počas školského roku. 
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ADRESA NAŠEJ TRALALANDSKEJ 
CENTRÁLNEJ KANCELÁRIE

TRALALAND
P.O.BOX 2F

Podzámska 64
949 01 Nitra 

tel./fax: 037/6521000
tralaland@stonline.sk

www.tralaland.sk

TRALALAND 2007
CIKLÓNY
1.ciklón príchod  01.07.  /13.00 – 14.45/ odchod 13.07.2007  /13.00 – 14.00/
2.ciklón príchod  15.07.  /13.00 – 14.45/ odchod 27.07.2007  /13.00 – 14.00/
3.ciklón príchod  29.07.  /13.00 – 14.45/ odchod 10.08.2007  /13.00 – 14.00/
4.ciklón príchod  12.08.  /13.00 – 14.45/ odchod 24.08.2007  /13.00 – 14.00/

Tralaland je

bezodná čerpačka 

zážitkov

 pr

– 14.45/ odchod 13.07.2007  /13.00 




