- ZPRÁVA –
V dňoch 23 – 26.6. 2016 sa v krásnej prírode Pienin v Červenom Kláštore konal 45.-tý
ročník Slovenského zrazu mladých vodných turistov, ktorý tu každoročne poriadajú
organizátori z košických a prešovských vodáckych oddielov a Sekcia VT KST.
Tohoto roku sa tu zišlo vyše 100 vodákov (z toho 25 deti a mládeže a 39 dospelých zo 6
oddielov vodnej turistiky na Slovensku, ktorí sa riadne prezentovali a plnili oficiálny program
zrazu), aby každý deň, spolu 4x po 2 skupinách splavili celý úsek Dunajca, nielen na našom ale aj
na poľskom úseku Dunajca. Termín zrazu bol presunutý do predprázdninového obdobia, aby sme
sa vyhli problémom z predchádzajúcich ročníkov, keď okrem nás na lúke pod Troma korunami
táborilo mnoho iných milovníkov Dunajca a nebolo miesta ani na otočenie sa autobusu s prívesom
v tábore, ani na premietanie záberov z rôznych vodáckych akcii a ani na na nástup a zahájenie či
ukončenie zrazu. Účastníci zrazu, mladí vodáci a rodiny s deťmi majú radšej priestor voľnejší, či
už na súťaže alebo na detské hry.
Aj tak v kempe počas týchto dní bolo veľa iných vodákov a turistov /asi 200/, aj z Čiech,
Moravy, Nemecka, Maďarska i Talianska, hlavne cez víkend, ktorí sa prišli stretnúť a pobaviť
s kamarátmi - vodákmi. Počasie tohoto roku všetkým zúčastneným prialo výnimočne po celú dobu
zrazu. Okrem každodenného splavovania krásnej čistej vody Dunajca sa poriadali aj rôzne
športové a kultúrne akcie, pripravené hlavne pre tých menších. Tí si mohli navzájom zmerať sily
napr. v behu, skoku do diaľky, kreslení a recitovaní. Tí starší si zase mohli spestriť program
rôznymi pešími túrami dokonca až na poľské Tri koruny) či samozrejmými večernými posedeniami,
ktoré sa často pretiahli až do skorých ranných hodín, no gitary a hlasivky účastníkov nemohli
predsa zostať nevyužité. V piatok a v sobotu večer zabávala vodákov aj vodácka trampská
skupina „PÁDLO“, ktorá mala celkom dobrý ohlas.
Účastníci boli so zrazom spokojní a spolu s organizátormi veria, že sa o rok znova stretnú
pod Troma korunami na 46.-tom ročníku. Vkusná vlajočka, ktorú organizátori vydali, a veľa
fotokoláží mnohým pripomenú na fotografiách predchádzajúce ročníky + samolepky, reflexné
náramky a klobúčiky pre najmenších. Mnohí z bývalých mladých vodákov tam chodia pravidelne,
niektorí z nich už aj so svojimi deťmi či vnúčatami.
Najmladšími, ktorí splavovali už sami na kajakoch boli iba 6-7-8 roční Paňkovci, ktorých
sprevádzali na kajakoch ich starí rodičia Peter a Zuzka Pirickí. Ďalších asi dvanásť detí dokonca
vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov strávilo v tábore a pod stanom v pohode 4 dni striedavo raz s
oteckom a raz s mamičkou, podľa toho, ktorý z nich bol na splave.
Toho roku sa na zraze zúčastnil aj člen Výkonného výboru KST p. Herchl, ktorý zraz aj
slávnostne otvoril a s nami aj s kamarátom Igorom Fajčíkom, splavoval obidva úseky s prvou
skupinou. Bolo poznať, že sú skúsení vodáci a zvládali splavy bez problémov. (Spolu so mnou boli
najstaršími splavujúcimi účastníkmi). Druhá skupina - rodiny s deťmi zatiaľ súťažili v tábore a
potom tiež splavili celý Dunajec až do poľského Kroscienka. Po návrate autobusom na naše územie
viacerí splavili aj horný úsek až do tábora. Všetci to zvládli v pohode a večer sa pobavili pri
gitarách Pod Lipami.
Na slávnostnom otvorení sme si spomenuli aj na všetkých vodákov čo sa s nami dlhé roky
stretávali ale bohužiaľ už opustili naše rady.
Vodáci veria, že vedeniu KST a Sekcii vodnej turistiky nebude ľahostajná práca
organizátorov, ktorí sa už dlhé roky snažia o dobrú vec a zahrnú aj túto akciu na rok 2017 do
plánu činnosti a hlavne do rozpočtu, aby predsa len ten ďalší ročník bol a dostalo sa mu viac
propagácie, napr. v Krásach Slovenska či v iných turistických periodikách.
Š o f f a Jozef, vedúci zrazu

