Zbaľ sa a poď do Arménska a Gruzínska
(tlačová správa)

Dňa 23. februára 2018 privítali priestory Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici
v zriaďovateľskej

pôsobnosti

Trenčianskeho samosprávneho

kraja,

všetkých

milovníkov

cestovateľských zážitkov na tradičnom podujatí „Zbaľ sa a poď“.
Tentokrát boli stredom pozornosti mladí študenti René Valúšek a Denis Šmida, ktorí sa
nebáli prekročiť hranice vlastných možností a nezastavili ich ani minimálne technické znalosti, či
nedôvera okolia v tom, aby si začali plniť svoje sny.
Odvážna myšlienka cestovať na Babette s priemernou rýchlosťou 40 km/h ďalej ako do susednej
dediny bola začiatkom veľkého dobrodružstva. Po pár menších výletoch, pri ktorých sa presvedčili, že
základom úspechu je nevzdávať sa, vyrazili spolu s kamarátmi v roku 2014 na babettách svojich
dedov na prvú veľkú expedíciu do Moldavska. Tam za 34 dní prekonali 4000 km a vyšliapali do výšky
2043 m n. m. Partii mladých dobrodruhov nebolo nič nemožné a po pol roku plánovania a príprav sa
5. júla 2015 ako 20-roční vydali na svoju štvrtú a dovtedy najväčšiu expedíciu do Ázie.
5000 km, 50 dní, 7 štátov, 3190 m n. m. - boli výzvou, ktorá ich hnala vpred, no neustále mali na
pamäti, že „cesta nie je cieľ a stať sa môže všeličo, dôležité je poriadne si to užiť“.
So zážitkami z nevšednej cesty spoznávania ázijských krajín zo sedla toho najúžasnejšieho
mopedu, ktorý Považské strojárne kedy vyprodukovali, sa prišli podeliť do Vlastivedného múzea v
rámci cestovateľského večera „Zbaľ sa a poď do Arménska a Gruzínska“.
Na úvod prezentácie bohatej na zábavné fotografie, ktoré boli doplnené pútavými historkami
z cesty do ázijských štátov obklopených Čiernym morom a Veľkým a Malým Kaukazom, mladí
cestovatelia premietli i video z predchádzajúcej expedície do Moldavska.
Do Gruzínska sa rozhodli pre tú najprijateľnejšiu trasu – ísť trajektom cez Čierne more, no
21. júla už museli byť v bulharskej Varne. 1700 km za 17 dní naprieč Slovenskom, Maďarskom,
Srbskom až do Bulharska tvorilo prvú etapu výpravy. Večer tretieho dňa sa dostali k Balatonu a ráno
pokračovali do srbskej Bačky Topole, kde mali naplánované príjemné stretnutie s kamarátom
motorkárom. Nasledovala nekonečná srbská rovina. „Babeťáci“ nevynechali ani slovenské enklávy v
Kovačici a Padine, kde nachvíľu zabudli, že sa nachádzajú takmer 400 km od slovenských hraníc.
Nasledovali vyčerpávajúce kilometre pustého územia jedinej európskej púšte Deliblatska Peščara, kde
sa hladina podzemnej vody nachádza v hĺbke až 150 m pod povrchom a teploty sa pohybujú okolo 40
°C. Na ôsmy deň sa kompou presunuli na druhý breh Dunaja až tam, kde krajina mení tvar, objavujú

sa prvé kopce a štrková cesta nahrádza asfalt. Po prechode hraníc sa dostali do Bulharska a prvého
väčšieho mesta Vidin. Štyri štáty a 1700 kilometrov sa im podarilo z predpokladaných
17 dní prejsť za 13, zvyšný čas venovali oprave svojich „hrdiniek“. Nasledovalo nalodenie v prístave
vzdialenom 28 km od

mesta. Po troch dňoch na mori prišli do Batumi, no pre nevyriešiteľné

komplikácie so strojom ich opustil jeden člen výpravy. Museli sa rozhodnúť pokračovať vo dvojici,
i keď im to bolo veľmi ľúto. Denis konštatuje: „Nie vždy máte šťastie, nie vždy ide všetko ako má.
Keď sa niečo pokazí, hovorím si: ak by to bolo také ľahké, robí to každý.“ Nestrácali čas a namierili
do Chulo. Čakalo ich najťažších 50 km s extrémnym stúpaním z Chulo do Achalciche, no aj tieto
ťažké chvíle patria medzi cestovateľské zážitky, na ktoré nikdy nezabudnú. Zostávalo zdolať jeden
z ďalších cieľov – arménske horské pleso Kari Lake pod vrcholom Aragacu (4090 m n. m.). Po päť
a pol hodinovom stúpaní dosiahli výškový rekord a vo výške 3190 m n. m. si vychutnávali výhľad na
zasnežený Ararat a prekrásnu prírodu. Po prechode cez arménsko - gruzínsku hranicu sa dostali do
hlavného mesta Gruzínska Tbilisi, ktoré ich prekvapilo svojou čistotou, upravenosťou a trhmi
s najnepotrebnejšími vecami na svete. Na 32. deň cesty sa dostali späť do Batumi, odkiaľ sa trajektom
presunuli na Ukrajinu a po troch dňoch kolísania na vode zakotvili v Illichivs‘ku pri ukrajinskej
Odese. V snahe vyhnúť sa Podnesterskej oblasti, zamierili k južným hraniciam obľúbeného
Moldavska. Prišli na ukrajinsko - slovenské hranice a po 45. dňoch sa ocitli opäť doma na Slovensku.
Poslednú noc výpravy strávili za Trenčínom, 80 km od Senice. 23.8. 2015 po viac ako 5000 km
dorazili domov do Senice.
Aj táto nezabudnuteľná expedícia bola dôkazom, že „život je síce krátky, no nemusíš sa ponáhľať, aby
si si ho užil.“
V závere diskusného večera položili prednášajúci poslucháčom súťažnú otázku súvisiacu
s prednáškou. Výherkyňa získala publikácie, ktoré vydal Trenčiansky samosprávny kraj.
Cestovateľského večera „Zbaľ sa a poď do Arménska a Gruzínska“ sa zúčastnilo 60 ľudí rôznych
vekových kategórií, ktorí odchádzali nadšení, pobavení a povzbudení z rozprávania mladých
dobrodruhov, ktorí nemožné odhodlania premenili svojím odhodlaním a vytrvalosťou na konkrétne
životné zážitky.

Dňa 26. februára 2018, Mgr. Paulína Prengelová
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v spolupráci s Denisom Šmidom a René
Valúšekom – Na Babette po svete

