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soKOLNÍ VÝLET KOLEM
I. ročník Okolo Liptovské Mary
Předsednictvo Sokolské župy Východočeské – Pippichovy na
svém zasedání pověřilo tělocvičnou jednotu Sokol Slatiňany
pořádáním 1. ročníku „soKOLNÍ VÝLET KOLEM“. Pro konání akce
byla vybrána lokalita v okolí liptovské přehrady a byla nazvána
„Okolo Liptovské Mary“. Po přípravách se slatiňanští Sokolové
rozhodli, že si udělají zároveň pěknou dovolenou a na Liptov odjeli
s téměř týdenním předstihem.
25. – 29. 7. 2009
V sobotu 25. července ráno vyrazila kolona pěti aut s koly na
střechách směr Liptov. Po zastávce na oběd v motorestu Pelikán
v Zašové před Rožnovem pod Radhoštěm se výletníci rozjeli
směrem na česko–slovenskou hranici u Makova, kde si řidiči
zakoupili slovenskou dálniční známku a pokračovali do penzionu
Veronika v Lískové u Ružomberka.
Milým překvapením bylo velmi pěkné a levné ubytování ve
dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, včetně
televize a ledničky na pokoji, v přepočtu za necelých 200 Kč na
osobu a den. Součástí ubytování byla společná kuchyňka, jídelna
pro 12 osob, krytá společenská terasa a možnost parkování aut
v uzamčeném dvoře.
Čekání na příjezd dalších „Sokolíků“ z Hnátnice, Ústí nad
Orlicí a Radčic si již ubytovaní užívali překrásnými výlety do
kouzelného a romantického okolí Liptova jak pěšky na kolech, tak i
motorizovaně. Nezapomenutelné zážitky zanechaly návštěvy
skanzenů ve Vlkolinci a Pribilině, návštěva termálního koupaliště
v Bešeňové, výlet k vodopádu a termálním lázním v Lůčkách, túra
na Chopok, prohlídka jeskyní v Demenovské dolině, cesta na
zříceninu hradu Likava nebo projížďka parníkem po přehradní
nádrži, a mimo jiné nelze zapomenout na slovenskou pohostinnost
s typickou liptovskou kuchyní.
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Jako zásadní se přihodilo náhodné setkání s prezidentem
klubu, panem Róbertem Fajtou, nám doposud neznámého
sportovního spolku „ Klubu Nadšencov Amaterskej Cyklistiky
Ružomberok“ (KNAC). Netrvalo dlouho a byla navázána
spolupráce. Po naší návštěvě v Likávce u prezidenta klubu jsme se
dohodli, že se KNAC k naší akci připojí.
Během týdne se ke slatiňákům připojili další účastníci výletu.
Přijeli zástupci z Račic, Ústí nad Orlicí a starosta župy br. V.
Aliger, kteří se ubytovali v sousedním, též velmi pěkném penzionu
„Stará pekáreň“. Ještě ten den jsme s br. starostou a ses. Janou
Svobodovou zajeli na prohlídku velkolepého a zajímavého
hradu Orava. Navečer nás
navštívili přátelé z KNAC a
vzhledem ke svým zkušenostem
a znalosti kraje se po poradě
s br. starostou a br. Františkem
Culkem dohodli na částečné
úpravě trasy a startem od
penzionu Veronika v Lískové
m
maappaa pplláánnoovvaannééhhoo vvýýlleettuu 4477 kkm
m
ráno v 9. hod.
30. 7. 2009 Po snídani jsme si připravili kola a vyšli před
penzion čekat na přátele z KNAC, kteří jeli z Likávky. Netrvalo
dlouho a slovenští přátelé byli u startu. Po nezbytném
fotografování a úvodním slovu bylo odstartováno.

PŘED STARTEM U PENZIONU VERONIKA V LISKOVÉ
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První kilometry vedly v rovinatém terénu podle Váhu přes
Liptovskou Teplou do Bešeňové. Za obcí s termálním koupalištěm
byla plánovaná odbočka na Vlášky, Havránok k rozcestníku u
Bobrovníku. Naši průvodci (Robert Fajta a Michal Grieš) zvolili
náhradní trasu a k rozcestníku nás přivedli náročným výstupem
přes Bobrovec.

PRVNÍ KILOMETRY LIPTOVSKÁ TEPLÁ A VJEZD DO BEŠEŇOVÉ

Od rozcestníku vedla celkem mírně zvlněná cesta kolem vodní
nádrže přes Hliník, Zádiel, okolo Brnice do Liptovského Trhovce,
kde členové doprovodného vozidla u restaurace VRM a autobusové
zastávky zřídili první občerstvovací stanici. Podával se čerstvý
chléb se škvarkovým sádlem a cibulí. Vloudila se ale chybička,
zapomněli jsme na sůl. Tento nedostatek však vynahradily krásné
výhledy na Liptovskou Maru, z oparu stoupající Nizké Tatry
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s majestátným Ďumbierem (2045 m. n m.) a Chopokem (2023m. n
m.). Ze západu na nás shlížel Velký Choč (1611 m. n m.) a na
východě vystupoval z Vysokých Tater skalní masiv Kriváně (2494
m. n m.) .

DOPLNĚNÍ KALORIÍ U OBČERSTVOVACÍ STANICE Č.1 LIPTOVSKÉM TRHOVCI

Po zastávce u občerstvovací stanice pokračovala cesta ke
krátkému zastavení u nově zbudovaného akvaparku Tatralandie.
Poté se cyklisté vydali k hotelu Jánošík v Liptovském Mikuláši.

KRÁTKÁ ZASTÁVKA U TATRALANDIE
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U Jánošíka se naši průvodci
rozhodli změnit trasu a zavedli nás
přes Dämenovou, kolem bobové dráhy
v Pavčině Lehotě, polními cestami do
Laziska k druhé občerstvovací stanici
u dřevěného kostela pro 6 000 lidí u
Liptovského
Svätého
Kríže.
Po
doplnění pitného režimu a opět posilněni chlebem se škvarkovým
sádlem s cibulí jsme se na doporučení našich slovenských přátel
vydali, jak již jsme si začínali zvykat, cestou sice horší, ale zato
delší na Dúbravu, Ľubelu a Krmeš do posledního odpočinkového
místa k hostinci ve Vlachoch.

OBČERSTVOVACÍ STANICE Č.2 U KOSTELA LIPTOVSKÝ SVÄTÝ KRÍŽ

Přestože toho mnozí měli dost a padala na ně únava, vydali
se všichni na poslední část cesty směrem na Vlášky, Bešeněvou a
do cíle v Lískové. Po vyčerpávající cestě byli účastníci v cíli uvítáni
potleskem a poctivou českou hruškovicí.
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CÍLOVÁ STANICE V LÍSKOVÉ

Zmoženi, příjemně unaveni a šťastni dojeli všichni, ač
z původních 47 km se nakonec ujelo km 89,5. Po rozloučení
s přáteli z KNAC, kteří pokračovali ještě do Likávky, po sprše a
krátkém odpočinku nás ještě čekalo večerní posezení se
slovenskými přáteli ve školní tělocvičně v Likávce.
V tělocvičně, do které se sjížděli účastníci ze Slovenska na
cyklistickou akci „OKOLO LIPTOVA“, kterou v příštích třech
dnech pořádal KNAC, nás přivítal prezident klubu pan Róbert
Fajta. Pozdravit nás přišel i starosta obce Likávka Vladimír
Roško. K aktérům našeho výletu promluvil starosta župy br. Aliger
a poté byly předány všem účastníkům diplomy a pamětní odznaky
s logem akce. Zajímavým a milým překvapením bylo vystoupení
slovenské dětské „slávice“ Miriam Bystričanivej.

UVÍTÁNÍVE ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNĚ
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PŘEDÁVÁNÍ DIPLOMŮ

Následovala společná zábava při pečeném čuníkovi, pivu a
dalším dobrém pití. Bezprostřední zábava se rozvinula v družbu,
při které bylo navázáno mnoho nových přátelství. Slovenští přátelé
přijali pozvání do Čech na další ročník „soKOLNÍHO VÝLETU“ a
my jsme na oplátku přislíbili účast na dalším ročníku cyklistické
akce „OKLO LIPTOVA“. V dobré náladě a s dobrými pocity jsme
se rozcházeli v pozdních nočních hodinách.

S PŘÁTELI VE ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNĚ
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DRUŽBA S „

Klubem Nadšencov Amatérskej Cyklistiky“

SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE

V pátek 31. 7. 2009 ráno KNAC zahájil svou třídenní
cyklistickou akci „Okolo Liptova“ startem od radnice Obecního
úřadu v Likávce a na který byli pozváni starosta a tajemník naší
župy br. Aliger a br. Lebduška. Startující přišel pozdravit starosta
obce a pozval je k prohlídce radnice nově zrekonstruované ze staré
školy.
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OBECNÍ ÚŘAD V LIKÁVCE

Pan starosta pozval zástupce naší župy do své pracovny, kde
se vzájemně informovali o své činnosti a plánech. Přijetí bylo velmi
přátelské a zanechalo na obou stranách příjemné pocity.
V sobotu 1. 8. 2009 jsme naložili kola na auta, sbalili věci,
rozloučili se s majitelem penzionu panem Adamčiakem a vyrazili
na cestu zpět domů, do Čech.
Celá akce v nás zanechala mnoho nezapomenutelných zážitků
a vzpomínek. Účel celého podniku byl splněn stoprocentně.
Pobavili jsme se, sportovně jsme se užili, navázali nová a utužili
stará přátelství a nasbírali mnoho nových a příjemných poznatků.

Můžeme konstatovat, že „soKOLNÍ VÝLET KOLEM“
2009 skončil úspěšně a těšme se na další
v roce 2010. Kde asi bude?
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