BABIE LETO 2019 NA HORÁCH
Členky a členovia SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky sa veľmi tešili na (októbrové) Babie leto ale, nakoniec bolo
všetko akosi ináč. Ešte v roku
1990 v OSN vyhlásili prvý
októbrový deň ako Deň
starších ľudí, po našom – DEŇ
SENIÓROV. Aj keď naša
„vnútro klubová“ smernica
hovorí niečo o minimálnom
čísle
vyjadrujúcom
vek
jednotlivca,
z 20
člennej
komunity Klubu si priznalo svoj
vek iba – 6 ľudí. Ostatní buď sa
(naozaj) cítia na dvadsať, alebo
svoj Deň prosto odignorovali.
V utorok 1. októbra 2019 bol
vskutku krásny deň, ako vyšitý
na túru farebnou prírodou. Na
obrázku číslo 1 sa na Radičinej
1127m tešia zo života , od
pravej strany Peter Lesay,
Gabika Mažáriová, Marietka Bernátová, Števo Hudák a za nimi Elenka a Števo Suchý.
Následne, v sobotu 5. októbra 2019 sa v réžii PKT Diviaky „mal“ konať tradičný, už 44. ročník Národného stretnutia
turistov veteránov na Bralovej
skale 826m. Na „tvár miesta“,
teda na Bralovú skalu dorazilo
niekoľko
účastníkov
tohto
podujatia (na obrázku číslo 2),
napríklad
zo
Svidníka,
z Nitrianskej
Stredy,
z Turčianskeho
Petra
či
z Topoľčianok, ale, po prvý raz
v histórii ich nemal kto privítať.
Domáci,
teda
organizátori,
pravdepodobne zablúdili, či....???
Klasik by „prehodil“: ...i tak še dá,
no ňe?, ta hej!!! Keďže to dopadlo
tak ako dopadlo, pre tých, čo sa
možno na Bralovú skalu vyberú
inokedy a vo vlastnej réžii,
ponúkam popis trasy. Výstup
začíname na železničnej stanici v Sklenom 580m. Sledujeme modro značenú trasu, hore obcou až k TIM-ku na
Sklenianskych lúkach 692m. Tu je potrebné odbočiť vľavo, na červeno značenú trasu cesty Hrdinov SNP a ňou
vystúpame na hrebeň a následne aj na Bralovú skalu 826m. Z Bralovej skaly sú pekné výhľady do handlovskej kotliny
a na pohorie Vtáčnik. Odtiaľ pokračujeme žlto značeným turistickým chodníkom strmo dole, do Rematy a následne
až do turistickej chaty Plesnivec 445m. Po občerstvení na chate už iba návrat do Skleného tou istou trasou, alebo
vláčik z Rematy smer Turčianske Teplice. Trasa je to menej náročná a možno ju absolvovať aj v opačnom smere.
Dĺžka trasy je cca 10 km s prevýšením cca 300 metrov.

Obrázok číslo 3 dokumentuje nie celkom bežnú príhodu zo života nášho SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky. Je
z prostredia
Ústrednej
vojenskej
nemocnice v Ružomberku, presnejšie
z Kliniky ortopédie a úrazovej chirurgie,
kde „šéfuje“ MUDr. Daniel Oslanec,
o ktorom (nielen) členovia nášho Klubu
hovoria, že má zlaté ručičky. Bola sobota
12. októbra roku 2019 a prezidenta
SENIORKLUBU Števa Hudáka, ktorý tu
pobudol niekoľko dní, prišli navštíviť
jeho priatelia: z pravej strany Števo
Suchý, ďalej je dotyčný prezident
(s jedným bielym, zbrusu novým
kolienkom),
Marietka
Bernátová
a Elenka Suchá. Náhoda to zariadila, že
traja z nich sú majiteľmi vynovených
titanových „kĺbikov“ a tak – akosi samo
sa ponúkalo, aby sme utvorili takú
zvláštnu, svojskú skupinu – TITANOVÝCH TURISTOV. Stalo sa a tak od tejto chvíle už v našom SENIORKLUBE
TURISTIKA DIVIAKY máme aj komunitu TITANOVÝCH TURISTOV. Takže, okrem pozoruhodných turistických podujatí
sa v októbri roku 2019 udiala aj táto zvláštna príhoda. V tejto súvislosti ma napadla myšlienka: „Existujú dva druhy
priateľov: jedni sa dajú kúpiť ale sú aj druhí, ktorí sú na nezaplatenie“.

Štefan Hudák, majster turistiky
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