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V letošním roce jsme zorganizovali znovu klubový sraz. Uskutečnil se v campingu Belá, Nižné Kamence na
úpatí Malé Fatry. Přes naše předcházející komunikační problémy a pozdní propagaci se srazu zúčastnilo 26
posádek a z toho 7 z Rožnova. Účast také ovlivnilo studené a deštivé počasí. Nepřijelo celkem 12
přihlášených posádek.
Počasí také zásadně ovlivnilo program srazu. Ve čtvrtek 24.9.2015. bylo v campu již několik posádek a
počasí ještě přálo. Odpoledne jsme tedy vyjeli na kolech na průzkumnou cestu do Vrátné doliny, Štefanové
a Terchové. V pátek se počasí zhoršilo a tak jsme se zajeli podívat do Starej Bystrice na první Slovenský
orloj. Nejen orloj, ale celkový střed městečka stojí za návštěvu. Je postupně přestavován v lidovém stylu
s hlavním materiálem dřevem a celý střed je nově vkusně vydlážděný. V současné době přestavují další
budovu na náměstíčku. Počkali jsme na dvanáctou hodinu na spuštění orloje a po ukončení ještě na
vysílaný komentář ke stavbě orloje a umístěných plastikách a soškách. Večer proběhlo zahájení srazu a pak
se účastníci přesunuli do restaurace, kterou nám pan vedoucí nechal vyhřívat dvěma plynovými „hřiby“.
Posezení nám pak zpříjemnila neplánově sestavená kapela Peter Rajták (harmonika), Laďa Knapek
(ozembuch) a Vlado Šrámek (kytara). Dokázali rozezpívat celou hospodu a přitáhnout tam téměř všechny
účastníky. Příjemný večer.
Také v sobotu pršelo a to hned od rána. Jedna naše skupina s deštníky zajela na prohlídku Terchovej a ti co
přijeli až v pátek večer pak do Starej Bystrice. Na cestě před nimi havarovalo auto a tak stačili ještě
z převráceného auta zachránit maminku se dvěma dětmi, auto vrátit na kola a přivolat odbornou pomoc.
Druhá parta si v Terchovej prohlédla dřevěný mechanický pohyblivý betlém v místním kostele, výstavu soch
ve farské zahradě, památník se sochou Jánošíka a zejména kalvárii na kopci Oravcové nad Terchovou.
Křížová cesta tu končí mohutným betonovým oltářem, od něhož jsou krásné výhledy na samotnou
Terchovou a okolní kopce. Na své si tu přišly i hřibařky. Večer jsme strávili zase v restauraci kempu.
Účastníci dostali občerstvení – výborný guláš a pak znovu excelovala účastnická kapela. Rozehřívaly nás
nejen plynové ohřívače, ale i svařák a zpěv. Zpívali jsme do pozdních hodin a nevadil ani déšť venku.
V neděli konečně nepršelo a tak jsme všichni z Rožnova vyrazili na kopečky. Jedna skupina z Vrátné na
chatu na Grúni, Poludňový Grůň, Chleb a pak do Snilovského sedla a lanovkou zpět do Vrátné. Druhá
skupina lanovkou do Snilovského sedla a odtud na Velký Kriváň a zpět. Delší pobyt nahoře nedovolil vítr a
teplota jen + 2 st. C. Třetí skupina dříve narozených šla z Vrátné doliny po blátivém chodníku na chatu na
Grúni, kde byla zastávka na kafíčko a pak jsme sešli dolů do Štefanové. Odpoledne odjeli ze srazu slovenští
účastníci a tak v restauraci byl jen rožnovský večer. Byl již bez hudby, ale udělali jsme si hostinu z vlastních
zásob včetně svařáku. A bylo opět veselo!!
V pondělí ještě Perničtí si zajeli prohlédnout Dolné Diery a Vaňurovi kalvárii v Terchovej. Pak jsme vyklidili
kemp jako poslední z účastníků.
Na závěr snad ještě přání jedné z účastnic: Až budeš psát článek tak všechno chval a chval. I počasí! Bylo tu
fajn.
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