Velikonoční přechod Slovenského ráje
31.ročník
Cestovní zpráva
Letošní již 31. ročník Velikonočního přechodu se konal ve dnech 21.-24.dubna 2011.
Při prezentaci u recepce campu Podliesok v Hrabušicích se nás sešlo všech
60 přihlášených účastníků. Musím říci, že to teda byla síla, ze které jsem měl tak
trochu obavy. Zvláště, když mě letos ze zdravotních důvodů vypadl můj dlouholetý
spolupracovník a kamarád Tomáš Los. Mé obavy se nenaplnily, neboť účastníci se
nechali hned na začátku řádně zdrbat a vzali si má upřímně míněná slova k srdci. V
důsledku toho proběhla trasa prvního dne za krásného letního počasí bez jakých kolí
problémů. Na Kláštorisku proběhlo ubytování kupodivu také v pohodě.
Druhý den se nám podařilo se tak trošku rozdělit do několika skupin a absolvovat
trasy dle předem připraveného plánu.
Všechny čtyři dny probíhaly za krásného letního počasí s teplotami až 26 stupňů, ale
bohužel s velmi malým množstvím vody, což trošku kazilo celkový dojem. V celém
ráji se nacházelo docela dost polámaných stromů po vichřici, která byla před
týdnem. Na spoustě míst jsou docela špatné, nebo vůbec chybí dřevěné žebříky. Ještě
se nám podařilo zachytit poslední zbytky kvetoucích Konikleců Slovenských na
Ihriku a Havraní skále. Dále nějaké zbytky Šafránů Heufelových na Malé Polaně a
Geravách.Jinak kvetly Prvosenky jarní, Blatouchy a obrovská spousta Kýčelnic.
Stravování bylo opět na hodně dobré úrovni a jídla bylo víc, než dostatek. Docela
velká, skoro poloviční sleva na pivo také mnohé z účastníků určitě velmi potěšila.
Večery jsme trávili s kytarami a houslemi v restauraci a u ohňů. Jeden večer byl
doplněn promítáním diapozitivů z Bajkalu Mgr. Hynkem Skořepou a Altaje RNDr.
Petrem Pavlačíkem.
Jelikož nás bylo docela dost auty, tak poslední večer po rozdělení účastnických listů
a upomínkových předmětů proběhla předběžná pomlázka. Ta byla dovršena ráno,
kdy se počasí tak trošku pokazilo a lehce začalo mrholit. Po bohaté snídani jsem akci
ukončil a někteří jsme odjeli do Thermál parku Vrbov, kde to nemá po náročné
turistické akci chybu. Dále jsme pokračovali na Štrbské pleso. Cestou jsem byl docela
překvapen, že Euro camp Ficc je zrušen a včetně bungalovů naproti přes cestu
zbourán. Štrbské pleso jsme za drobného mrholení tak trochu obešli, omrkli novou
šílenou výstavbu a pokračovali směrem domů. Cesta mezi Ružomberokem a Žilinou
byla horror, jaký jsem zde ještě nezažil. Myslím, že slovenští řidiči jsou ještě daleko
větší hovada, než naši.
Závěrem bych akci zhodnotil, jako akci opět velmi zdařilou, u které se mi jaksi
podařilo udržet její vysoký, jak turistický, tak kulturní, léta budovaný kredit, což
potvrdila absolutní většina účastníků. Mnohými z nich, respektive všemi byl
vznesen požadavek na uspořádání dalšího ročníku. To je ale ještě hodně daleko a je
otázkou, zda mi to mé zdraví případně dovolí.
Jiří Pešák-George, vedoucí přechodu

