TATRA RALLY
24.-29.8.2009
Camping Pod Krokwia
Zakopané (PL)

Již potřetí jsme se na pozvání PFCC zúčastnili Tatra Rally v Zakopaném, konaném ve dnech
24.-29.8.2009 v campu „Pod Krokwia“. Pro PFCC to byl již 11. sraz a tentokrát pořádaný v rámci 45.
výročí založení Polské federace campingu a caravaningu. Poláci pojali toto výročí opravdu
slavnostně a pozvali i prezidenta FICC pana Joao Alves Pereiru z Portugalska. Oslavy se konaly pro
účastníky srazu v campu u táboráku s bohatým občerstvením a za doprovodu guralské muziky. Na
druhý den pak proběhly oslavy pro pozvané, mezi nimiž jsme byli i všichni z Rožnova, na tábořišti
hotelu Tatry na Bukovině. Opět s bohatým pohoštěním a s jedním z nejlepších guralských souborů.
Chutnalo nám všechno, ale obyčejný chleba se škvarky a horký čaj s medem, kořením a
„špiritusem“ byl nejlepší. Slavnostní příležitosti jsme využili také k pozvání všech na 14. ročník
Dahlie Rallye v roce 2010 do Rožnova a na přátelství jsme všem dali ochutnat naší pravou slivovici.
Někteří pak přišli chutnat i několikrát, jen prezident FICC po těžkém předcházejícím dnu zůstal při
jednom kalíšku.
Nás však v Zakopaném zajímaly především hory a pro ty jsme měli vlastní program. Ten měl
náročné túry, ale i odpočinkové trasy pro seniory. Počasí nám přálo, takže jsme ho také mohli celý
realizovat. Dva dny jme dělali výstupy na vrcholy kolem 2000 m n.m. Vystoupili jsme při první túře,
přes chatu Kundratowu, na (pro Poláky „posvátný“) vrchol Giewont (1905m n.m.) s 12 m vysokým
ocelovým křížem, Kopu Kundracku (2005 m n.m.) a skončili na nejnavštěvovanějším vrcholu
Kasprowy Wierch (1949 m n.m.). Při druhé túře jsme vyšlápli přes chatu Murowaniec k mořskému
oku Czarny Staw, odtud přes hřeben Malého Košcielce sedlem Karb (1826 m n.m.) a po sestupu
k jezírkům ve vedlejší dolině (1674 m.n.m.) pak na hlavní Tatranský hřeben do sedla Šwinicka (2051
m n.m.). Po hřebeni pak zase na Wierch Kasprowy. Dolů nás zavezla kabinová lanovka za 24 zl. na
osobu. Mimochodem lanovka má o prázdninách provoz od 7.00 do 21.00 hod. Kabina má kapacitu
60 osob a jezdí v plném provozu cca každých 6 min. Přesto tato kapacita nestačí a lidé čekají u
spodní stanice i více jak 4 hod.
Pro odpočinek jsme jeden den prošli dolinou Kašcieliska na chatu Ornak 1100 m n.m.).
Nejmladší pak ještě vyskočili na jezírko Smreczyňski Stav (1256 m n.m.). Zpět jsme šli stejnou
cestou, ale rádi jsme si tuto krásnou dolinu s vysokými skalními stěnami a protékajícím potokem
znovu vychutnali.
Za druhý odpočinkový den jsme zvolili pěší přesun z campu přes centrum Zakopaného
k dolní stanici zubačky na Gubalówku, což je hřeben na druhé straně města vysoký přes 1200 m
n.m. Na hřeben i zpět jsme využili „zubačku“, protože to již potřebovaly naše nohy. Na hřebeni je
kolem centrální silničky neskutečné množství stánků, restaurací a atrakcí pro děti i dospělé.
Návštěvnost Gubalówky, ale i samotného Zakopaného a polské části Tater je obrovská a nemá u
nás srovnání. Tomu také odpovídá nabídka všech služeb včetně perfektně fungující dopravy
dvanácti až patnácti místními taxíky s cenami stejnými jako v autobuse. Po čtyřech dnech na horách
jsme odjížděli unaveni, ale spokojeni a rádi se tohoto srazu zase někdy zúčastníme.
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