
TURISTI ABSTINENTI na ČREMOŠNOM?                                                                                                                                         

- vydarená premiéra. 

Prvé národné stretnutie turistov abstinentov, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 6.augusta na 

Čremošnianskych Lazoch, sa stretlo s nevšedným záujmom a prekvapilo srdečnou, prajnou atmosférou. 

Viac ako dve desiatky účastníkov privítal na pôde jednej 

z najkrajších obcí Slovenska, na Čremošnom, jej starosta Milan 

Hruška. Odpoveďou na časté otázky, že „čo bolo spúšťačom 

k príprave takého podujatia“, boli organizačné pokyny vedúceho 

podujatia Štefana Hudáka, ktorý tiež privítal turistov na tomto 

jedinečnom 

turistickom podujatí, 

v ktorého vienku 

čnie neľahká úloha: 

napomôcť, aj takouto, recesistickou formou pri riešení veľmi 

vážneho problému, akým nepochybne je alkoholizmus v našich 

končinách. Vzápätí už dlhý rad ľudí kráča hore dedinkou 

smerom na Čremošnianske Lazy. Je nádherný letný deň, 

slniečko nám praje a navyše, všetci prítomní prišli relaxovať, 

nabrať nových síl, prosto oddýchnuť si od domácich či pracovných starostí a tak – cesta ubieha rýchlo 

a dýchavičnosť niektorých ani tak nezabolí.  

Na Čremošnianskych Lazoch sme si vyhliadli pekné miestečko, odkiaľ je pomerne ľahko pochopiť 

dôvod, prečo my, Turčania, nazývame tento kraj tak nežne – že „Turčianska záhradka“. Pani Miladka 

Piliarova, predsedníčka Klubu abstinentov „Nádej“ 

z Turčianskych Teplíc, vo svojom príhovore veľmi pútavo i vtipne 

rozprávala o problémoch v tejto oblasti. Okrem iného sa od nej 

turisti dozvedeli obsah pojmov „konzument“, či „abstinujúci 

alkoholik“. A veru, niektorým sa pri tom aj, nazvem to tak – 

zatajil dych. Aj Ján Babnič, podpredseda Klubu Českých turistov, 

ktorý sa podujatia zúčastnil s priateľom Pavlom Bílikom hýril 

obdivom a spokojnosťou a možno aj závisťou, že u nich, 

v Čechách, podobné akcie neorganizujú. V programe nasledoval 

ťah chudobnej turistickej tomboly, ktorá sa však medzi časom 

zmenila na bohatú – na každého sa ušlo. No a sľubovaný 

záverečný „bašável“ sa v dôsledku všeobecných intervencií 

a protestov účastníkov neuskutočnil v miestnej krčme (ako bolo 

plánované), ale na útulnom dvore paní starostovej Janky 

(samozrejme, aj starosta Milan bol pri tom – vidíte, ako sme 

prešli na „familiárny tón“?). Bol to deň naozaj príjemný 

a predpokladám, že ako na taký, budú turisti spomínať pri 

pohľade na „Certifikát“, ktorý organizátori pre každého z nich 

pripravili a pre pamiatku odovzdali. Naozaj sa tu stretli ľudia, ktorí sú „postihnutý“ zmyslom pre recesiu, 

zmyslom pre humor, radi a kultivovane sa zabavia, bez problémov si vedia utiahnuť aj zo seba.  

Záverom chcem poďakovať starostovi Čremošného Milanovi Hruškovi za ochotu s akou zobral na 

plecia neľahkú úlohu spolu usporiadateľa tohto podujatia. Vďaka patrí aj primátorovi mesta Turčianske 



Teplice Michalovi Sygútovi, za jeho príspevok do tomboly, následkom čoho sa táto rázom zmenila z 

„chudobnej“, na „bohatú“. Absolutórium patrí paní Miladke 

Piliarovej, ktorá svojim čarom osobnosti pomohla utvoriť 

nádhernú atmosféru v spoločnosti – prednáška bola veľmi 

interesantná a ten záverečný rituál, ten nemal chybu. Aspoň to 

pomyselné „potľapkanie po pleci“ si isto zaslúžia aj organizátori 

turistiky Prvého klubu turistov Diviaky, ktorí si v tomto období 

pripomínajú 35.výročie turistiky v Diviakoch a spomedzi nich aj 

Marietka Bernátová, ktorá úspešne „menežovala“ celú 

spoločnosť ku krásnym, nezabudnuteľným zážitkom. Nebolo 

duše na Čremošnom, ktorá by sa nebola potešila záverečnej vete Štefana Hudáka: druhé stretnutie 

turistov abstinentov (dúfame, že opäť s medzinárodnou účasťou???) sa uskutoční 14. júla roku 2012 znova 

na Čremošnom.  Dovidenia o rok, priatelia.  
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