
Martinovka 2020 

 

Na sté výročie Martinovky sme to s Rišom nestihli, vytrepali sme sa až 

30.8.2005. 

Lenivosť, počko, robota, rodina etc., veď to poznáte. Pán študent Alfred 

Martin to dal už 15. augusta 1905, Rišo a ja sme si tiež dali tých "akademických 

20". Veď aj my sme ( boli) študenti. Jeden z mojich početných geniálnych 

nápadov vtedy bol vziať si trištvrte litra vody, ale prežil som. Keď sme zišli dole 

Velickou próbou do Kvetnice, Rišo našiel vpravo od chodníka prameň 

https://mapy.hiking.sk/?x=20.1548&y=49.16174&ref=permalink 

Odvtedy sa z neho vždy napijem, aj keby z neho cencúle trčali. Ďalšie svoje 

geniálne nápady si už nepamätám, ale Rišo si možno spomenie. K TEŽke do 

Tatranskej Polianky sme schádzali už s čelovkami už od Sliezskeho d.A 

povedali sme si, že už nikdy viac Martinovka od podlahy, ale určite s prespaním 

hore alebo s vývozom. 

 

Na piatok na výročie invázie vojsk VZ sme sa zorganizovali do trojice : Ivan, 

Robo a ja. Hydrológovia namerali v Rišovom prameni v Kvetnici rekordné 

hodnoty, tak sme neváhali a vyrazili. Na prespanie na Sliezskom d. sme nemali 

163 €, vývoz radových občanov z T.Polianky na Sliezsky dom už nefunguje, tak 

sme si to zasa vyšliapli od podlahy.  

Z Poľského hrebeňa nebolo vidno žiadne tanky ako 12,8.1968 , ale pre istotu 

sme zabočili doľava na Velický št,, Litvorový št, etc.( cca 15 kôp, veží, vežičiek a 

zubov) okolo Rišovho prameňa až do T Polianky. Na hrebeni sa motkali poľskí 

rekreanti a od Tetmajerovho sedla sa pridalo okteto kreatívcov z historických 

zemí. Sličná ukážka je na vrcholovke 2020. Trochu ma strašili tiene 

paraglajdistov. Už som si myslel, že si ma (= mrcinu) vezme nejaký kondor a klub 

bude mať problém so stratou rádiostanice, prístupom do IB a pod. Ale to si len tí 

lenivci ( čo dole nemusia šliapať) využívali parádne podmienky na padáčkovanie. 

Z potoka sme si vybrali chladené plecháče, spod skaly paličky a botasky na 

zostup a po asfalte naspäť na parkovisko. 

Peter Kalenský 
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