3. TATRA RALLYE - ZAKOPANÉ A
40. RALLYE CAMPINGU A CARAVANINGU – TATRANSKÁ LOMNICA
MOTO: Jak jsme zdolali GIEWONT – 1905 m.n.m.
V Zakopaném jsme ještě nebyli. V roce 2007 jsme dostali pozvání od PFCC (POLSKA FEDERACJA
CAMPINGU I CARAVANINGU) na jejich Zlot a kamarád nás zlákal do Zakopaného – chtěl se znovu podívat
do míst, kde byl před 52 lety na svatební cestě. A musíme říct, že jsme byli ze Zakopaného a polských Tater
nadšeni. Proto jsme naplánovali i v roce 2008 účast na srazu PFCC „3. TATRA RALLYE - Zakopané“ ve dnech
22.-28. 8. 2008.
Zakopané je jedno z největších turistických center Polska. Pražský „Václavák“ je co do počtu turistů proti hlavní
třídě v Zakopaném jen II. liga. Stejně tak návštěvnost hor nemá u nás ani na Slovensku srovnání. Polskými
Tatrami proudí davy turistů – především mladých a turistické cesty a pěšiny jsou zde poměrně dobře udržované.
Asi proto, že za vstup do Tatranského národního parku se platí poplatek. Normální je 4,40 Zl, nás stál
„UGLOWY“ – slevněný, 2,2O Zl na osobu a den.
Do Zakopaného jsme přijeli v pátek 22. 8. 2OO8. Sobotu jsme věnovali centru města, výměně peněz a situaci
s provozem lanovky na Wierch Kasprowy. Další dny už jsme pak trávili v horách. V neděli jsme se na
rozchození prošli krásnou romantickou dolinou Košcieliska z Kiry na chatu Ornak a horské oko Smreczyňski
Staw. Celým údolím se jde podél potoka mezi vysokými skalními stěnami a lesními porosty. V údolí je
instalováno několik toalet. Nazpět jsme však museli stejnou cestou.
V pondělí počasí do hor příliš nelákalo, ale vyrazili jsme na náš hlavní vrchol – 1905 m vysoký Giewont
s obrovským křížem na vrcholu. Nahoru z Kužnic přes chatu Kundratowu to šlo bez problémů, po dobře
udržovaném turistickém chodníku. I s kafíčkem na chatě jsme to zvládli za 4 hodiny. Nahoře nám však sporé
mráčky příliš rozhledů nedovolily, ale i tak jsme měli dobrý pocit, že jsme to v našich letech zvládli. Zpět jsme
zvolili červeně značenou stezku do doliny Stražyska. Chodník byl však špatně udržovaný a klesal prudce dolů,
takže nohy dostaly zabrat. Po sestupu a návratu do campu ženská část skupinky odmítla druhý den další pěší
aktivity, a proto jsme využili programu pořadatele a vyjeli s ostatními účastníky srazu zubačkou na protější
kopec Tater Gubalowku. Prošli jsme po hřebenu po cestě lemované nesčetnými stánky, restauracemi, kiosky a
dalšími atrakcemi a další lanovkou, z které je nádherný rozhled na Tatry a celé Zakopané, pak sjeli dolů.
Ve středu jsme se probudili do jasného slunečného rána. Na bolesti v nohou a kolenou jsme rychle zapomněli a
naordinovali si další výšlap na 1949 m vysoký Kasprowy Wierch. Z Kužnic po zelené turistické značce nám
trval 3 hodiny. Naši přátelé, kteří chtěli po 53 letech znovu stanout na této hoře vystáli trpělivě 4,5 hodinovou
frontu na lanovku a vyjeli za námi. I tentokrát však bylo potřeba na rozhledy čekat, až se mráčky pustí vrcholu a
přesunou na další. Dolů jsme využili pohodlí lanovky všichni a k tomu i rozhledy jako z helikoptéry. Večer nám
pořadatelé připravili posezení s hudbou u grilovaných specialit. Na rozloučenou to bylo pěkné zakončení, a tak
jsme se na druhý den mohli spokojeni přesunout přes Lysou Polanu na druhý sraz, tentokrát do slovenských
Tater do Eurocampu v Tatranské Lomnici.
V campu FICC v Tatranské Lomnici pořádala SFCC 40.RALLYE CAMPINGU CARAVANINGU. I na tomto
srazu jsme nejprve zavítali do hor. V pátek 29.8.2008 jsme se přesunuli vláčkem do Starého Smokovce a odtud
část skupiny zubačkou a část pěšky na Hrebienok. Dále pak všichni pěšky k vodopádům Studeného potoka a
Studenou dolinou do Tatranské Lesné a pak Tatranské Lomnice. Studený potok se svými vodopády a peřejemi
uchvátí každého návštěvníka, ale stav lesních porostů v této části Tater je po vichřici v roce 2OO4 žalostný.
Polomy i ještě stojící stromy zničil lykožrout, takže obnova lesa bude velice namáhavá, drahá a hlavně
zdlouhavá.
V sobotu nás pořadatelé pozvali na koupání v termálních bazénech Vrbova. Koupání bylo v ceně srazového
poplatku a většina účastníků toho využila k odpočinku a vyhnání únavy z těla. V odpoledních hodinách byl na
programu turnaj dvoučlenných družstev v petangu. Z Camping Clubu Rožnov se zúčastnilo všech pět posádek a
v konečném pořadí posádka Miluška a Zbyněk Vaňurovi obsadili 2. místo. Večer uspořádali pořadatelé setkání
při hudbě a občerstvení. A že zábava byla dobrá svědčí fakt, že někteří šli spát až po druhé hodině ranní.
Přesto, že zábava trvala do brzkých ranních hodin, neodradilo to některé využít krásné slunečné počasí od
nedělní túry. Absolvovali túru z Kežmarských Žlabů přes chatu Plesnivec a Velké Biele pleso na chatu pri
Zelenom plese. Odtud Dolinou Zeleného plesa do Tatranských Matliarů. V pozdních odpoledních hodinách
nastal čas balení a odjezd do Rožnova p. R.
Stará přátelství mezi karavanisty se tak upevnila a navázala se nová, a to je hlavním smyslem těchto akcí. Rádi si
tyto srazy znovu naplánujeme příští rok do našich kalendářů.
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Srpen 2008

