Cestovní zpráva z 32.ročníku Velikonočního přechodu Slovenského ráje.
Letos se uskutečnil již 32.ročník dotyčného přechodu. I přes neúčast téměř 20 skoro stálých
účastníků a dost mizernou předpověď počasí na Velikonoce se nás nakonec sešlo při
presentaci u recepce campu Podliesok v Hrabušicích všech 43 přihlášených účastníků.
Předpověď, která nevěstila nic dobrého, se nakonec nesplnila a tak jsme podle plánu
absolvovali roklinu Suchá Belá a s mírnými potížemi s ledem Malý Kysel a náhradní trasu
Kysel. Odpoledne někteří prošli Kláštorskou roklinu a prohlédli si budování kláštera.
Druhý den jsem v důsledku špatného počasí udělal změnu plánu. Celou noc a ještě z rána
mírně pršelo, ale přes den se to vybralo místy až skoro na polojasno. Jedna skupina se tedy
vydala pod mým vedením Prielomem Hornádu na Čingov. Druhá, vedená Štěpánem, se
vydala na Dědinky a Zejmarskou roklinu.
Třetí den jsme všichni vyrazili za krásného počasí na nádhernou Sokolí dolinu a Piecky.
V Pieckách byl trošku problém s poněkud souvislejší ledovou pokrývkou nad Velkým
vodopádem. Nádherně, ale poněkud větrno.
Čtvrtý den se šla tradičně Havraní skála a Malý Sokol pod vedením Štěpána Občasný
pramen zrovna nepramenil a v Malém Sokolu byla dokonce vyschlá i vyvěračka. Druhá
skupina šla Velký Sokol pod vedením Tomáše.
Celý letošní ročník se vyznačoval tím, že bylo ještě méně vody než loni, což hodně kazilo
dojem, ale za to se v roklinách nacházely spousty ledu. Kvetly mraky šafránů Heufelových
na Malé i Velké polaně, Glacu i Geravách.Také se docela hojně vyskytoval koniklec
slovenský, devětsil a sem, tam i lýkovec. Stravování si myslím, že bylo na docela dobré
úrovni, jen chatky asi brzo spadnou, poněvadž majitel-obec Hrabušice do nich za 40let
neinvestoval snad ani korunu, natož E. Večery jsme trávili promítáním diapozitivů a
tradičními zpívánkami při kytaře a houslích.
V noci z neděle na pondělí docela krutě mrzlo, ale tak nádherné zasněžené Vysoké Tatry
jsem snad ještě neviděl. Po bohaté snídani jsem akci ukončil a většina, co jsme byli auty,
jsme se vydali do Thermal parku Vrbov, kde to nemá po náročné turistice chybu. Dále jsme
někteří pokračovali vyhlídkovou jízdou přes Vysoké Tatry na Štrbské pleso. To jsme
za nádherného počasí obešli, pofotili a okolo půl na 5 jsme vyrazili k domovu. Letos to
kupodivu celkem jelo, tak, že jsme byli v Přerově před devátou hodinou.
Závěrem lze říci, že akce se opět po všech stránkách, i dle ohlasu účastníků, velmi vydařila.
O eventuelním dalším, tedy 33. ročníku, je zatím velmi předčasné vůbec uvažovat. Jinak na
Slovensku, potažmo na Kláštorisku, je zatraceně draho a docela se bojím toho, až to příjde i
k nám. Např: pivo, káva - 2E, polévka - 3E. Za stávající startovné výjdou tyto, pro mnohé
nezapomenutelné zážitky, stále ještě relativně docela levně.
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