Majitel campu Laco Simonik zase připravil pro všechny znamenité goralské klobásy. Tak jsme
poseděli s přáteli a někteří, ti otužilejší, vydrželi u vatry sedět až do hluboké noci.
V sobotu dopoledne uspořádali pořadatelé autobusový výlet do hradu a skanzenu ve Staré
Lubovni.

7. Jarní sraz přátel Ferka Kaňanského, AC Goralský Dvor, Haligovce (SK)
Přijali jsme pozvání od pořadatelů a letos se opět zúčastnili již sedmého Setkání přátel Fera
Kaňanského z CCC Wagon Slovakia – Zdravotník Košice, které se konalo v Goralsky Dvor
v Haligovcích (www.goralskydvor.sk)
Z Rožnova jsme vyjeli ve čtvrtek 28.4.2016 za sychravého jarního počasí a čím jsme jeli dále,
tak přibývalo sněhu na okolních kopcích. Silnice ale byly již suché. Někteří naši přátelé, kteří
vyjeli již ve středu, však takové štěstí neměli, protože na cestách napadlo až 20cm mokrého
sněhu a oni zapadli i s karavany. Zachránil je až silniční sypač, který jim cestu prohrnul. Inu i tak
může vypadat jaro.
Naštěstí to byly zřejmě poslední křeče zimy a my mohli vychutnávat krásné jarní, i když
chladnější počasí. Na setkání se sešlo cca 35 posádek ze všech čtyřech zemí Visegradské
čtyřky.
V pátek dopoledne se mnozí karavanisté svezli na pltích (vorech) po Dunajci Pieninským
Národním Parkem. My jsme si zašli na protější břeh Dunajce do polské vesničky Sromowce
Nižne. V podvečer se všichni účastníci sešli u vatry. Vatru zapálil již tradičně Fero Kaňanský.

My jsme na doporučení přátel navštívili v Haligovcích obchod a kolibu u Piera
(www.pieniny.sk/upiera/). Byli jsme mile překvapeni přivítáním majitele, který nás, cizí lidi
pohostil v obchodě skleničkou pálenky a dal nám ochutnat svou výbornou místní slaninu. Tudíž
jsme neodolali a zašli k němu do sousední koliby na oběd. Manželka si objednala halušky se
slaninou a já na doporučení p.Piera grilovaný talíř s místní klobásou, špekem a uzeným masem.
Dostali jsme takové porce, že při nejlepší snaze se nám nepodařilo všechno sníst a servírka nám
to ochotně zabalila sebou. Pokud se zúčastníte nějaké příští akce v Goralském dvoře, doporučuji
si do koliby u Piera zajít a jeho dobroty ochutnat.
V podvečer jsme se opět všichni sešli při společném stavění májky. Potom si všichni účastníci
ozdobili karavany a auta malými májkami a ostatní za doprovodu goralské hudby obešli všechny
karavany, kde ženská část účastníků připravila u každého karavanu pro všechny občerstvení a
něco malého na zahřátí. Zábava pak pokračovala večer společnou večeří s hudbou v restauraci.
Na nedělní dopoledne připravili pořadatelé již tradiční prvomájový retro průvod, který po odeznění
hymen a povzbudivých projevů se vydal po campingu. Nikdo si nenechal ujít zábavu a
s povzbudivymi transparenty a za provolávání hesel pochodovat po campingu. Po skončení
průvodu dostali manifestanti za odměnu teplé pivo a studené párky .
Bohužel vzhledem k povinnostem, které nás doma čekaly jsme museli již v neděli v poledne jet
domů. Moc se nám domů nechtělo, protože v této výborné společnosti jsme se cítili dobře.
Příští ročník Jarního srazu přátel Ferka Kaňanského se bude konat 27.4 – 3.5.2017. Doporučuji
navštívit tuto hodnotnou karavanistickou akci. Budete určitě spokojeni!
Vašek Hronek
Květen 2016

