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Taká normálna rodina
Začína sa to ako vždy. Na dvore stoja On, Ona, Ono 1, Ono 2 a vzdialený
príbuzný auta - škodovka. Sústredene hypnotizujú obrovskú kopu batožiny.
Škodovka s bojazlivým pohľadom dievčaťa počas prvej noci nechápe, ako sa
to do nej vmestí. On s pohŕdavým úsmevom nostalgického čundráka nechápe,
načo im to všetko bude. Ona v tušení blížiacej sa apokalypsy nechápe, ako
s tým preboha dokážu prežiť. Ono 1 a Ono 2 sa klbčia.
Škodovka začína mať detské sny. Chce byť veľká. Aspoň XXL, zvnútra.
On hrá Brick Game s taškami a ruksakmi, zamurováva všetky možné aj
nemožné priestory a zvažuje, čo môže ísť naspodok, lebo to dlho nebudú
potrebovať. Ona rieši svoj klasický duševný kvíz. Prečo som sa na to dala
nahovoriť, prečo nemôžeme mať normálne auto, prečo som si radšej nezobrala
Pištu Hufnágela. Ono 1 a Ono 2 sa klbčia.
Podarilo sa. Zaerdžali kone pod kapotou, obzrela sa celá posádka.
V romantickom očakávaní nechávajú za sebou všedné dni, mestskú nudu a
tretinu batožiny. Ono 1 a Ono 2 sa klbčia.
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Julské Alpy, Triglav
Už sa nám sedí lepšie. Sme celý deň
na
ceste,
trasením
sa
náklad
zhomogenizoval
a
viacnásobným
preložením zmenšil. Vďačíme za to
niekoľkým nepodstatným drobnostiam,
ktoré boli omylom zaradené v kategórii
zriedka používaných čiže naspodok
uložených. Máme za sebou Slovensko aj
Rakúsko a našli sme si tichý kemp
v slovinských Julských Alpách.
Ráno vyrážame k svojmu prvému
cieľu. Peknou dolinou nazývanou Vrata sa
snažíme dostať čo najbližšie k Triglavu.
Cesta je hrboľatá, strmá a pokrytá hrubou
vrstvou jemného prachu bieleho ako
nehasené vápno. Každé auto za sebou ako
smutná nevesta ťahá dlhý závoj len pomaly
Vodopád Peričnik
klesajúci do priesvitna. Ten núti s rezervou
dodržiavať bezpečnú vzdialenosť aj tých, ktorí si inak bežne mýlia svoje auto s
buldozérom.
Po pár kilometroch zastavujeme a vystupujeme k vodopádu Peričnik. Padá
zo skalnej hrany vo výške osemdesiat metrov a ako neúnavný vodný kováč
mokrým kladivom udiera na nákovu kamenného prahu, pri ktorom stojíme.
Drobné iskry kvapiek sa
rozprskujú na všetky strany a
rodia krátkodychý vlhký vietor,
ktorý zmáča všetko naokolo.
Mohutný
skalný
previs
dovoľuje prejsť za vodopád a na
chvíľu si zastrieť svet vodným
závesom. Tento malý kúsok
romantiky ho krášli ako vzácny
šperk, preto sa nemusí hanbiť
ani pred väčšími a mocnejšími
súrodencami.

Za závojom vodopádu
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Pokračujeme ďalej úzkym
údolím. Cesta pre auto končí pri
chate Aljažev dom a núti nás, aby
sme si ďalšie pekné pohľady
poctivo odšlapali. O chvíľu sa nám
ukazuje Triglav, krásny kopec
s mohutnou severnou stenou. My sa
ho chceme len dotknúť, lebo pre
deti by bol príliš veľkým sústom.
Nič nás preto nenaháňa. Pomaly
kráčame povedľa čistého potoka
plného veľkých bielych balvanov.
Deti v ňom objavili neodolateľnú
hračku. Skáču z kameňa na kameň,
čľapkajú sa v jeho chladnej vode a
odmietajú vrátiť sa na pevnú zem.
A tak sa trochu opaľujeme, trochu
hádžeme skalky a trochu zdolávame
malé vodopády. Výsledkom toho je,
že napredujeme štýlom a rýchlosťou
nadržaných lososov.

Pod Triglavom
Konečne stojíme pod Triglavom.
V jeho vysokej stene občas zazrieme
farebné bodky turistov a hádame,
kadiaľ ten ich chodník asi vedie. Deti
však hľadajú svoju krásu. Zo slušnosti
pretrpia fotku s miestnym kráľom hôr
a nedočkavo zaliezajú pod snehové
pole, z ktorého vyteká starý kamarát
potok. Miznú v tajomných ľadových
jaskyniach na jeho okraji a
dobrodružstvo pokračuje. Ich polohu
monitorujeme
podľa
občasných
dunivých
výkrikov,
lietajúcich
snehových gúľ a žblnkotu kameňov.

"Lososy" tiahnu hore potokom
5

Deti v raji

Z ľadovca vyteká potok
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Jaskyňa Postojná
V Slovinsku sme chceli vidieť ešte
jednu zaujímavosť - jaskyne. Kvôli
nehoráznym cenám sme absolvovali len
jednu. Jaskyňu Postojná. Zhltla tisícku
z finančného rozpočtu, a to ešte Tina
musela zahrať dieťa mladšie ako šesť
rokov, aby išla zdarma. Pri jej
technických parametroch to bol dobrý
výkon.

Vstupenka

Pre bežného smrteľníka sa jaskyne
podobajú ako vajce vajcu. Chodby,
kvaple, dómy, zima a vlhko. Dať si ich
niekoľko za sebou chce odvahu a
trpezlivosť. Preto poteší, ak má každá
čosi špeciálne. Aspoň je podľa čoho si ju
zapamätať. Jaskyňa Postojná má toho
viac. Vláčik, slepú rybku, koncertnú halu
a zopár krásnych krasových výtvorov.

Vlastný peší okruh je hlboko v kopci. Preto sa prehliadka začína
dvojkilometrovou jazdou na vláčiku.
Otvorené vagóny uháňajúce úzkymi
chodbami
pripomínajú
kolotočovú
húsenicovú dráhu. Len nás zo sedadla
nezdvíhajú stúpania a klesania ale pekné
scény živého filmu. Všetci svorne
uhýbame hlavami, len čo sa priblíži strop
alebo stena.
Po niekoľkých minútach jazdy
vystupujeme. Zakrátko sa rozdeľujeme
podľa toho, v akom jazyku chceme
počúvať výklad sprievodcu. Roman nás
ťahá k tabuli s veľkým zhrdzaveným
nápisom Slovensko. Je ťažké vysvetliť
mu, že existujú dve Slovenská a my sme
práve to, ktorému pre svet prischlo

Jaskynný vláčik
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nelogické Slovakia namiesto logického Slovenia. A viacej budeme rozumieť
pod tabuľkou English.
Zo všetkých jaskynných výtvorov sa mi
najviac páčili dva. Duté kvaple, ktoré
vyzerali ako sada organových píšťal a po
údere prstom vyludzovali zaujímavé tóny.
Dala sa na nich zahrať jednoduchá melódia
kompozičnej náročnosti hasičskej hymny, i
keď by chceli trochu naladiť. Pekná bola aj
tajomne vysvietená zo stropu visiaca
Utierka na riad. Oficiálny názov bol
samozrejme Záves.
Z viacerých jaskynných živočíchov je
najznámejšia človečia rybička - macarát
jaskynný. Je slepá a dýcha žiabrami.
Niekoľko exemplárov pre turistov bolo
umiestnených v betónovej nádrži, kde ich
po niekoľkých mesiacoch pravidelne
vymieňajú, lebo sa začínajú prispôsobovať
svetlu. Živí sa planktónom a žije asi 40
rokov.

Záves

Slepá ryba
Na záver sme si ešte urobili jednu tajnú jaskynnú fotku asi na jej najmenej
peknom vybetónovanom nástupišti a deti sa pohrali na vyradenom vláčiku,
ktorý stál pred vchodom. Keď som sa ich neskôr pýtal, čo si z tejto jaskyne
pamätajú, priznali len hádzanie mincí do vody. Naozaj výnimočná jaskyňa.
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Dôkazná fotka

Vyradený vláčik na hranie
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Lignano
Talianske pláže sú nám dôverne známe. Skúšame Lignano, ale sme
sklamaní drahými kempami. Chceme si však užiť mora aj aquaparku, a tak nám
nič iné nezostáva.
V rade na lístky aquaparku sme prekvapení, aký je ten svet malý. Za nami
stojí hrdina (za)matovej revolúcie Jano Budaj. O pol hodiny nás čaká ďalšie
prekvapenie. Na niekoľkých hektároch aquaparku si vedľa nás rozložil deku
Jano Budaj. Na druhý deň sme prekvapení zas. Na niekoľkokilometrovej pláži
Lignana sa kúpe vedľa nás Jano Budaj. Už sa mi tých náhod zdalo moc a neisto
som prichádzal k nášmu zaparkovanému autu, či v ňom nesedí Jano Budaj.
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Z tejto muchotrávky nebolí
žalúdok ale zadok

Dosahovanie gumeného vrcholu tréning na aidsovú budúcnosť
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Dolomity
Dolomity nás prekvapili
svojou krásou. Doma sme
hrdí na Tatry, lebo sú na
Slovensku
niečím
výnimočným. Našim očiam
sa javia ako drahokam. Ale
vo všeobecnosti nie sú ničím
mimoriadnym,
bežný
glaciálny reliéf, akého je na
svete veľa. Napríklad celé
Alpy. Ale aj tie majú
niekoľko drahokamov a
jedným z nich sú Dolomity.

Dolomity pohľadnicové

Kempovali sme v ich srdci, v Cortine d’Ampezzo. Zle na mňa psychicky
pôsobili naše neskoré ranné odchody, preto som chcel ísť pozitívnym
príkladom a privstal som si. Navaril som ovsenú kašu a postupne zobudil
všetkých spachtošov. Vedel som, že sa ako obyčajne dočkám len nevďaku a
kyslých degustátorských úsmevov. Ale zdravá výživa je zdravá výživa. Keď sa
pustili do jedenia, svorne začali prskať ako choré mačky, až som sa skoro
urazil. A hneď som išiel byť príkladom, ale po prvom súste som im odpustil.
Zasa som si pripomenul, že práškový cukor a soľ sa na seba veľmi podobajú.
Ale malo to aj jednu výhodu. Odvtedy som mal v kuchyni dištanc.
Symbolom Dolomitov sú Tre Cime alebo Drei Zinnen. Netypický skalný
trojvrchol. Dali sme si okolo nich okruh. Bola to príjemná prechádzka s malým
prevýšením. Počasie nám prialo, obloha posiata malými bielymi oblakmi je
najlepším fotografickým pozadím. Tinka si poctivo niesla svoje Miminko a
ukazovala mu všetko naokolo. Zastavili sme sa v jednej z chát a okúsili pravé
alpské mlieko. Deťom veľmi chutilo a vyžobrali si aj dupľu. Bolo úplne iné
ako v igelite balený pasterizovaný polotučniak. Vonku som sa obzeral, či
neuvidím usmievajúcu sa fialovú kravu. Ale asi bola práve na masážach.Okruh
okolo Tre Cime nie je typickým spôsobom turistiky v Dolomitoch. Pre ňu sú
skôr charakteristické via feraty - fixne istené horolezecké cesty v skalných
stenách. Vyžadujú si základné lezecké znalosti a vybavenie. My ako kolektív
sme nemali ani jedno ani druhé, preto sme si museli hľadať to, na čo máme. A
na krásu má človek vždy. Stačí len chcieť.
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Pri
odchode
z kempu som vybehol
z auta zaplatiť. O chvíľu
pribehla Tinka, celá
vytešená,
aká
je
šikovná.
Pozatvárala
všetky poistky na aute a
zabuchla dvere. Moje
kľúče zostali vnútri.
Tina revala, Renata
tŕpla, Roman aktívne
prekážal a ja som
maturoval.
Správca
kempu
mi
zohnal
niekoho vraj skúseného
s otváraním áut, ale ten
Tre Cime pohľadnicové
pán
výzoru
gule
hádžuceho talianskeho
dôchodcu z Feliniho filmov mal pár nevýhodných vlastností. Vedel iba po
taliansky a jeho metódami bolo rozbitie okna alebo vypáčenie dverí. Pre nás by
to znamenalo koniec dovolenky. Po chvíli, keď ma už ruky boleli od
rozprávania, nechal som ho diskutovať o probléme s ďalšími očumovačmi a
pokúšal som sa chabým kúskom drôtu zachytiť potrebný dzindzík vo vnútri
dverí. Potreboval som niečo pevné, a tak som poslal Romana nájsť nejaký
stratený drôtený stanový kolík, ktorý by nemal majiteľa. Vrátil sa s krásnym
eloxovaným exemplárom, ktorý vraj našiel len tak voľne pohodený v tráve.
Nakoniec priznal, že bol v tráve len tak voľne zapichnutý, že na ňom bol
pripevnený aj nejaký napnutý špagátik, k jeho druhému koncu bol pripevnený
nejaký napnutý staník a v ňom sedel nejaký napnutý ujo. Poslal som ho aj
s kolíkom všetkých opäť napnúť, lebo aj tak bol krátky. Keď mi konečne
priniesli dobrý kus drôtu, o pár sekúnd sa dvere otvorili. Odvtedy je mi jasné,
že auto zamykáme len ako hobby. Iný praktický význam to nemá.
Na ceste z Dolomitov sme si urobili ešte krátky výlet v sedle Falzarego.
Nebolo už také pekné počasie, ale aj tak pohľad na niekoľko dolomitských
grúp a pozorovanie svišťov stáli za to. A deti si pravdepodobne urobili
výškový rekord 2503 m.
Potom som v daždi a neskôr aj v tme prešoféroval celé Dolomity i kus
rakúskych Álp. Doľava, doprava, brzda, plyn, a tak stále dokola. Ešte aj v noci
sa mi krútil volant pred očami.
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Dolomity skutočné

Tre Cime a Tre ľudze
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Krimmelské vodopády
Krimmelské vodopády sú
vraj najväčšie v Európe, preto
sme sa na ne veľmi tešili. Ale
sú aj ukážkou toho, ako môže
dopadnúť víťazstvo človeka
nad prírodou. Čo dokáže
civilizácia, ak z prírody urobí
dobre
zarábajúci
mechanizmus. A to sú Nemci
ešte hrdí, že si ich uchránili
pred utopením v priehrade.
Podobného zneuctenia sa
dočkali
skalné
mestá
v Čechách, takmer všetky
krajšie jaskyne, Niagarské
vodopády či drevené mosty
himalájskeho treku. A na
najlepšej ceste k tomuto cieľu
sú aj naše prírodné tutovky.
Vodopády
sú
spolu
vysoké 400 metrov, ale padajú
vlastne až v troch výrazných
stupňoch. Hneď blízko hlavnej
cesty
začína
široký
Pri spodnom vodopáde
serpentínový chodník, ktorý
popri nich vedie davy turistov od jednej vyhliadky k druhej. Bohatší tiežturisti
si môžu najať taxi mikrobus, ktorý ich okľukou vyvezie hore bez akejkoľvek
námahy.
Mali sme fajn atmosféru. Len o malinkú negáciu vzdialenú od nirvány.
Mňa bolelo koleno, Renata sa bála prichádzajúcej búrky a deti sa celý čas
hádali, kto bude fotiť. Ale za to tie vodopády nemohli. Keď som si odmyslel
naše problémy a ich problémy, celkom sa mi páčili.
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Krimmel pohľadnicový
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Návrat
V Dolomitoch som sa načal a pri Krimmelských vodopádoch dokončil.
Teda moje koleno. Bolel ma každý krok a akýkoľvek malý kopček bol zrazu
Everestom. Končilo neskoré popoludnie a my sme stáli na poslednom
plánovanom bode našej cesty. Pod kopcom pri Werfene, kde nás vysoko
v úbočí provokoval vchod do najväčšej ľadovej jaskyne sveta. Stála by nás
oproti plánu naviac jednu noc v kempe, lanovku a moje zaťaté zuby. Zvolal
som rodinnú radu a demokraticky rozhodol, že nie. Urobíme ju na niektorej
z ďalších ciest za zapadajúcim slnkom. Aspoň budeme mať dôvod sa sem
vrátiť.
Ospalá škodovka zastala na dvore. Mala v kolesách ďalších 2500
kilometrov. Bola hrdá, že zvládla 25 percentné stúpania i klesania, že si
zachránila dvere a dokázala stráviť niekoľko druhov benzínu. Aj my začíname
tráviť a čakať, koľko promile tejto dovolenky sa nám dostane do krvi. Lebo
človek je vraj taký. Nikdy nemá pocit, že je šťastný, ale veľakrát si spomenie,
že bol šťastný.
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