
Foglarovské tábofii‰tû pod Krivánûm
Je v‰eobecnû známo, Ïe Jestfiáb se sv˘m oddílem Ho‰i od Bobfií fieky tábofiil
také na Slovensku pod vrchem KriváÀ. Podafiilo se mi sehnat dopis, v nûmÏ
Jestfiáb zve 31. 7. 1950 dfiívûj‰ího ãlena oddílu - Silla na náv‰tûvu pod KriváÀ.
JiÏ dlouho jsem se chtûl na tábofii‰tû podívat a prázdninová cesta s rodinou
na Slovensko byla tou správnou pfiíleÏitostí.

V du‰i dávného oddílového vedoucího a foglarovce se probudila hravá
nálada a tak jsem spojil hledání tábofii‰tû se soutûÏí pro svou rodinu.
Rozstfiíhané díly dopisu jsem rozdával ãlenÛm rodiny za odmûnu. Mlhavû
jsem si pamatoval, Ïe Jestfiáb popisuje cestu podél fiíãky Belé smûrem ke
Kriváni. Na mapû jsem si tedy na‰el KriváÀ, pod ním byla víska Belá a od
Krivánû tekl Bielansk˘ potok. Podél vody vedla cesta pfiímo ke Kriváni.
Povoláním jsem zemûmûfiiã – kartograf a mûl jsem upfiímnou radost, jak
JestfiábÛv popis cesty sedí. Cestu na místo jsem si rozplánoval uÏ doma bez
ohledu na to, jak bude rodina díly zprávy získávat. TakÏe jsme dojeli autem
takfika na místo a poslední ãasti dopisu zb˘valy rozdat aÏ pfii pû‰ím putování.

Nejpopisnûj‰í ãásti dopisu se pfieci vÏdy dávají aÏ na konci a my uÏ byli
na místû. Zaãaly trochu komplikace. V‰e sedûlo, jen údolí bylo pfiíli‰ úzké.
Nikde nebyl Ïádn˘ plácek vhodn˘ na tábor,  po nûjakém tábofiení nikde ani
památka. Ptal jsem se starousedlíkÛ, ale nikdo si na tábor nepamatoval.
Záhada nad záhady. SloÏili jsme si radûji cel˘ dopis a zjistili, Ïe jsme o 100
km jinde! Slováci mají dva Krivánû! Tu‰il jste to nûkdo? Bûlá voda dala pod
jedním Krivánûm jméno fiíãce, pod druh˘m vísce.

V‰em doporuãuji námi objevenou Bielanskou dolinu. Naleznete ji mezi
Belou a Krivánûm (viz mapka). V jednom místû se tam otvírá zemû a vyvûrá z
ní nûkolik velmi siln˘ch pramenÛ (odhaduji 200 l/vtefiinu), které se ze zemû
zniãehonic valí pefiejemi. Nikdy jsem nic takového nevidûl. Znám hodnû
studen˘ch fiíãek, v mnoh˘ch jsem se koupal, ale tato byla nejchladnûj‰í. Je to
zázrak Pfiírody, kter˘ jsme tímto m˘m omylem objevili.

Samotná »správná« Belá a »správn˘« KriváÀ je také impozantní. Údolí
je ‰iroké, rostou v nûm krásné smrky, které znám jen ze zahraniãních
kalendáfiÛ. ¤íãka je úchvatná. Prudká, prÛzraãná a ãasto mûní fieãi‰tû. Drav˘
tok se místy zklidní v hlubok˘ch tÛních, které jsme podezírali, Ïe jsou
naplnûné „Mattonkou“; tak byly ãiré a nádherné. Teplota vody a její zbûsilá
rychlost nedovolí Ïádné fiase, aby se uchytila na dnû a to tak zÛstává
naprosto ãisté, dláÏdûné mozaikou neuvûfiitelnû pestr˘ch a pÛvabn˘ch
oblázkÛ.

Obãas tu stojí  nûjaká chatka, ale díky národní parku tady civilizace
nebují. Jeden chatafi si na Hochy a Jestfiába je‰tû pamatoval. Jezdívali kolem
nûho na nákupy.  Tábofii‰tû oddílu by uÏ ani on nena‰el. Voda  v‰echno
zmûnila, vÏdyÈ ãasto teãe metr nad terénem. I na mapû je vidût ta spousta
meandrÛ a mrtv˘ch ramen. Táborová m˘tinka je uÏ pr˘ zalesnûna a místo by
snad na‰el jen úãastník tábora. Pfied odjezdem na Slovensko jsem si
nûkolikrát promítal film Tábor âerného delfína a pochytával z filmu místopisné
detaily. Strávili jsme u Belé celé dva dny a skoro jsme nepotkali Ïiváãka. Já
chodil na dlouhé prÛzkumné v˘pravy podél vody jako nûjak˘ divoch s dlouhou
dfievûnou holí. Ta se hodila jako opûra pfii neustálém brodûní prudké hluboké
vody a i jako su‰ák na mokré plavky, které se po chvíli staly m˘m praporem.
ManÏelka si mû v legraci dobírala, Ïe jsem tak nad‰en˘ proto, Ïe jsem mohl
celé dny chodit nahat˘ jako divoch tam, kde Jestfiábovi Ho‰i »ãurali a kakali«.
MoÏná  mûla pravdu, místo to je opravdu krásné a dobrodruÏné. âekal jsem,
Ïe se kaÏdou chvíli nûkdo nûkde objeví a mû zajme nebo dokonce sní. Ano,
krásnû se tam sní. To správné tábofii‰tû jsem urãitû na‰el. Nebyl tam Ïádn˘



dÛkaz, ale byl jsem si naprosto jist. Cítil jsem to. Nikoli nosem, ale srdcem,
cel˘m tûlem. Prostû tam nûkde bylo to slavné tábofii‰tû pod Krivánûm.
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