SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY – MDŽ 2021 V KARANTÉNE
Po celý Marec Mesiac knihy bolo naše útulné mestečko a s ním aj celý okres Turčianske Teplice
v karanténe. Naozaj išlo o život–životy ale nikto z nás „OO“ (Obyčajných Občanov) nevedel že prečo,
dokedy a vôbec, či to aj naozaj niekedy skončí. Nó, nie tak doslova že nikto to nevedel, niektorí predsa
len vedeli ale – nepovedali a basta!!!
Síce iba na území nášho „miniokresu“
ale predsa len, mohli sme sa my,
členovia SENIORKLUBU TURISTIKA
Diviaky vybrať z „bubliny“ do prírody.
V našom Klube sme vyhlásili čo
najprísnejšie podmienky telesným
aktivitám v prírode tzv. KARANTÉNNE
INDIVIDUÁLNE VÝLETY.
Hneď v pondelok 1. Marca 2021
ma príjemné, už takmer letné počasie
doslova „vyhnalo“ na bicykel s cieľom
na Sklenianskych lúkach 692m – viď
obrázok číslo jeden. Bola to fajnovka
s krásnymi výhľadmi takmer na celý
Turiec a to napriek mnou zistenej
totálnej hegemónii maďarských a poľských kamiónov na našej budúcej R trojke, nateraz ešte
„šesťdesiatpäťke“. Mimochodom a to ste už počuli, že Číňania vraj odmietli zákazku na vybudovanie R
trojky medzi Turčianskymi Teplicami a Martinom?
Bolo to údajne z dôvodu, že sa im neoplatí sem
ťahať všetku techniku a robotníkov na jeden
mesiac, čii?
Hneď na druhý deň, teda v utorok 2.3.2021 som si
vybral zo širokého repertoára turistických trás
v Turci takú netradičnú, z Jasenového 500 do
Hadvigy 560. Je to síce iba pomerne krátka túra, ale
zato je súčasťou našej národnej turistickej
magistrály Cesty hrdinov SNP. Na obrázku číslo dva
je Števo Hudák pri TIM-ku nad osadou Hadviga.
Napriek tomu, že po trase nebola ani kávička, ani
polievočka (Vierka?), hodnotím túto individuálnu
karanténnu túru (slniečko a +16°C) ako vynikajúcu.
MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN býva v našej
seniorskej komunite veľmi vážený a priam
vyčnievajúci
medzi
Hlavnými
turistickými
podujatiami nášho Klubu v danom roku. Ak vlani
v tento deň sme s našimi „odrastenými“
dievčencami vycestovali až na druhý koniec
republiky do Soblahova, v pondelok 8.3.2021 sme
sa z vyššie spomínaných dôvodov museli obmedziť
na síce našu najkrajšiu, ale iba Turčiansku záhradku a na poľovnícku chatku v pohorí Žiar. A to ešte
v móde „karanténne individuálne podujatie“!!! Na obrázku číslo tri pózuje pri spomínanej chatke
torzo našich členov ale, pozorovateľ z „NaKa“ si isto iste všimne, že aj keď nie na centimeter presne,
ale odstupy sme napriek našim prítulným oslávenkyniam síce statočne (ale neradi) – dodržali. Z ľavej
strany Gabika Mažáriová, Bolek Vričan, Mária Kozová a Števo Hudák. Pri tejto príležitosti ma však

napadlo aj: „Nikdy neopúšťaj niekoho, koho miluješ pre niekoho, kto sa Ti páči, pretože ten, kto sa Ti
páči, Ťa (nezriedka) opustí pre toho,
koho miluje“. Ale – držal som hubu
a nepovedal ani slovko...
V stredu 24.3.2021 som, už
čerstvo „zaštepený“ proti koroňe (s
miernymi nežiaducimi príznakmi),
absolvoval výstup na abstinentmi
najobľúbenejší krtinec v Turci, na
Husny vrch 775m – viď obrázok
číslo štyri. Pri tejto príležitosti som
navštívil aj miesto posledného
odpočinku bojovníka v SNP Jána
Vráblicu, ktorý tu padol 4. Októbra
roku
1944.
Karanténnych
individuálnych akcií však naši
členovia v marci 2021 realizovali
viac ako 10.
Onehdy som počul niečo ako: ...Všetci sa pozeráme na rovnaký dnešný, koroňou sužovaný svet
a čudujeme sa, že ho vidíme každý ináč. A to naozaj!?!? Mamonári ho vidia ako zdroj šťastia
a honobenia peňazí; politici ako
ideálny
spôsob
beztrestne
a pritom
dôkladne
ovládať
občanov a občania?, tí sa
nezriedka cítia ako také stádo
oviec, s ktorými si „bača“ robí čo
len chce. Som presvedčený, že iba
ta posledná spomínaná kategória
si spomenie na ono „sedliacke“:
všetko dočasu!!! Aby som ale
neskončil
takto
dramaticky,
pridám jeden z tých našich:
...“Pred
rodinným
domom
v osade: Oco, rečovali, že toten
rok neprepadnem v škoľe, ha.
Ocec: Dyg, Žanklód, ešči paru
ročkoch koroni a pujdzeš rovno
na výšku, znaš“? Nuž, krásny a pohodový zostatok roka 2021 želám všetkým normálnym (ale aj tým
ostatným, nech nežeriem-hi-hi).
Štefan Hudák, majster turistiky
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