
         

Ve dnech 27. 4. - 1. 5. 2012 jsme strávili příjemné chvíle druhého ročníku Jarního setkání přátel Fera 

Kaňanského.  Sraz se konal v nádherném prostředí Pieninského národního parku na Slovensku. V klidném 

rodinném kempu Goralský dvor  v Haligovcích se sjelo více než 50 posádek z H, CZ, SK. Z našeho klubu přijelo 

celkem 7 posádek. 

 Jako obvykle byla připravena pestrá nabídka výletů do okolí. Někteří naši členové využili návštěvu 

měst Zakopané a Nowy Targ v Polsku. My jsme však chtěli vidět co nejvíce a tak jsme krásy PIENAPU shlíželi 

v okruhu cca 25km na kole. Zpočátku byla trasa nenáročná, vedla cyklostezkou podél řeky Dunajec, ale pak 

nastalo táhlé a myslím i náročné stoupání. Na vrcholu nás však čekal nádherný pohled na zasněžené Tatry. 

Večer byl zpříjemněn táborákem a grilováním klobás, které pro nás připravil majitel kempu. Druhý den jsme 

si nenechali ujít vyhlášenou místní atrakci – sjíždění řeky Dunajec na pltích. Řeka Dunajec rozděluje Slovensko 

a Polsko. Vodní tok lemují překrásné skalnaté břehy. Náš „ plťař“ během plavby podával výklad k danému 

úseku. Bylo to velmi zajímavé. Údolí řeky jsme plánovali vidět i z ptačí perspektivy - ze skály Tři koruny. Avšak 

jeden z našich členů dostal zažívací potíže a tak jsme další den zůstali v kempu u bazénu a relaxovali. Největší 

radost měly samozřejmě děti. Vůbec jim nevadilo, že voda je pouhých 20 stupňů teplá. Byla to pohoda a 

pohled z vody na Pieniny v nás nechal nejeden pěkný zážitek.  

Večer bylo opět přichystáno bohaté pohoštění v místní kolibě při živé hudbě. My jsme sice nabídky 

nevyužili, ale za to jsme ochutnali speciality v restauraci. Můžeme jen doporučit. Protože jsme největší spáči 

našeho klubu, tak brzký ranní Prvomájový průvod jsme nestihli. Ti, co ho viděli, tak zavzpomínali a s trochou 

nadsázky už se jen smáli.        

   

Celým pobytem v tomto nádherném kraji nás provázelo krásné počasí, za které by se nemuselo ani 

léto stydět. 

Fotografie z našeho pobytu na Jarním setkání přátel Fera Kaňanského si můžete prohlédnout 

kliknutím:  ZDE 

Zdenek a Hanka Pšenicovi 
Květen 2012 

Jarní setkání 

přátel Fera 

Kaňanského 

https://picasaweb.google.com/101868697764288105321/2012_04_Haligovce

