SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY – „KOROŇOVÉ“ PRVÉ JARNÉ KILOMETRE 2021
Až na samom konci mesiaca apríl sme sa predsa len dožili – už sme ako–tak skoro slobodní. Karanténa je síce
preč, ale v túto chvíľu nikto nevie dokedy. Hradisko 685m je priestor nad kolóniou Hviezda v Martine, kde sa „diali
veci“ dávno pred našim letopočtom. A práve do
týchto končín sme sa vybrali v pondelok 5. Apríla
tohto roku na turisticky prieskum. Bol celkom
pekný deň, ale keďže bola tiež karanténa, nemohli
sme vykonávať inú činnosť, napríklad takú, ktorá
bola určená na tento deň so štatútom štátneho
sviatku. Na obrázku číslo jeden Marietka Bernátová
a Števo Hudák na najvyššom bode hrebeňa
Hradište 777m.
Na obrázku číslo dva je Števo Hudák pred
vyčačkaným rodinným sídlom v takmer zabudnutej
obci Turca, v Polerieke 508m. Stalo sa tak
v pondelok 12. Apríla 2021, keď som si načrtol
krátkodobý Projekt ZABUDNUTÉ OBCE TURCA,
ktorého cieľom bude navštíviť niekoľko našich turčianskych obcí, kde by ste napríklad márne hľadali Obecný úrad.
Pritom, ako vidíte na obrázku, naďabíte tam na
zaujímavé veci.
Pred cyklojazdou z Handlovej 445m, cez
Prievidzu 275m a Vyšehradské sedlo 580m do
Diviak 493m som bol síce meteorológmi (aj mojou
dcérkou Soňkou) varovaný, ale keď ráno vyšlo
slniečko, tak varovania boli nadobro zabudnuté.
Stalo sa tak v tretí aprílový pondelok 19.4.2021 a ja
som sa vybral so svojim približovadlom vláčikom
do Handlovej. Táto jazda z Ponitria k nám do Turca
by bola bývala celkom príjemná, až na jej
záverečnú časť medzi Dubovým a Diviakmi, kde
som doplatil na ignoranciu meteorológov – zmokol
som ako taká činčura. Na obrázku číslo tri je Števo
Hudák po skončení návštevy na Obecnom úrade vo Veľkej Čausi.
Členovia SENIORKLUBU TUISTIKA Diviaky sú vo svojej činnosti dosť konzervatívni a tak nezavrhli všetky zvyklosti
nášho predchodcu, vtedajšieho Zväzu turistiky.
Hovorím o v tej dobe najmasovejšej turistickej akcii
100 Jarných kilometrov. Tentoraz v piatok 23. Apríla
2021 sme sa odvážili vyjsť do ulíc už v šesť členných
„bublinách“ (karanténa už skončila!) otvoriť našich
TURČIANSKYCH 100 JARNÝCH KILOMETROV
V EDÍCII 2021 do lokality Ráztočianske lúky 780m.
Pri chatke miestnych aktivistov (v tom normálnom
slova mysle) sme si najprv štrngli na úspešné prežitie
mesiaca Marec (?poberaj sa starec?), potom sme si
opiekli to slaninku, to špekáčik a nakoniec bol
slávnostný fototermín – obrázok číslo štyri – z ľavej
strany Janka Vaváková, Bolek Vričan, Laco Smolen,
Naďa Rybárová, Gabika Mažáriová, Števo Hudák,

Marietka Bernátová, Števo Suchý, Elenka Suchá, Ľubka Bugošová a Martin Bugoš. Totálne vyčerpaný Ľubor Belák sa
zložil na zem k štvornohému, ale mimoriadne disponovanému turistovi menom Félix, po našom Féďo.
Nuž čo, aj Apríl bol v našich končinách
úrodný na „perly ducha“, ktoré chrlil napríklad aj
prameň
„najobjektívnejších
informácii“,
prepytujem, denník „Sme“: Za terajšiu vládnu
krízu na Slovensku sú zodpovední Róbert Fico
a Peter Pellegríni - lebo neušli do zahraničia??!!
Prvý z menovaných reagoval na tento „výtvor“ tak
Putinovsky: Keby v Sme hlúposť kvitla, tak
slovenské včely by nestíhali. A pridali sa aj americkí
vedci, ktorí zistili, že pes oňuchávajúci pod
chvostom iného psa, získa oveľa viac
a vierohodnejších informácií, ako človek, ktorý
spomínaný denník číta.
Keďže v tejto dobe sú už deti v škôlkach
a školách, tak na záver jeden taký detský, dobre?: Žena rodí doma. Je pri nej aj lekár a zrazu – vypadne elektrický
prúd. Nuž zavolá šesť ročného chlapca aby svietil baterkou. Pôrod sa podarí, doktor plesne dieťatko po zadočku
a jeho braček s baterkou v rúčke zvolá: Správne, a ešte jednu po hube, nemal tam liezť!!??
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