4.Jarný zraz priatelóv Ferka
Kaňanského.
Camping Goralský Dvor, Haligovce

Letos se sraz konal od 26.4. až do 5..5.2013 , jako vždy v autokempu Goralský dvor v Haligovcích .
Pieniny je oblast na hranici Slovenska a Polska, která je nejvíce známá plavbou na pltích po řece
Dunajec.
My jsme tentokrát měli v plánu vrchol Tri koruny (982 metrů nad mořem), na který jsme se vždy
chystali, ale nikdy se nepodařilo jej zdolat.
Jeli jsme až v sobotu 27.4. odpoledne, čili jsme se utábořili až večer. Překvapila nás slabá účast,
ale poněvadž byla dlouhá zima a 14 dní předtím byl v kempu ještě sníh, tak to mnoho posádek
odradilo. Měli strach, že bude ještě všechno podmáčené a nebude pěkné počasí.
Na neděli byl naplánován výlet do Levoče a Kežmaroku. Město Levoča je považováno za
nejkrásnější město na Slovensku a patří mezi turisticky nejnavštěvovanější místa. Spolu s oltářem
mistra Pavla je zařazené do seznamu kulturních památek UNESCO. Navštívili jsme Chrám sv. Jakuba i
s průvodcem bohužel hlavní oltář je z důvodů restaurátorských prací zakrytý lešením až do
31.12.2013. V domě mistra Pavla z Levoče je muzeum a poodhalí nám fakta ze života tohoto umělce.
A mezi nejpůsobivější stavby patří historická radnice, kde je taky historická expozice.
V Kežmaroku jsme nafotili dřevěný evangelický kostelík, který taky patří na seznam UNESCO, ale
bohužel byl zavřený. Prohlídku Kežmarského hradu jsme si nechali na příště.
V pondělí 29.4. jsme absolvovali pěší turistiku na Tri koruny. Vedl nás zkušený horský vůdce a
musím pochválit, jak se o nás staral. Nevím ani kolik jsme ušli kilometrů , ale na vrcholu jsme si řekli
„chvála bohu,že jsme tady“ a to nás ještě čekala cesta zpět. Na vrcholu je vybudovaná vyhlídka, za
kterou vybírají Poláci mírný poplatek.
30.4. jen tak odpočíváme a večer nechybělo stavění máje s muzikou , vatrou, opékáním klobás a
pouštěním balonů štěstí.
Ve středu se zúčastníme prvomájového retro průvodu i s občerstvením a odjíždíme. Ale ne
k domovu, ale dál do Maďarska a Chorvatska.
Fotografie z našeho pobytu si můžete prohlédnout kliknutím: ZDE
Věra Schreiberová
Květen 2013

