TURISTI SENIORI V JÚNI...
Na Veľkom Inovci 901m sa členovia SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky neobjavili už nejaký ten rok a tak...v sobotu 2.
júna 2018 odchádzam do Novej Bane, aby som sa tu
stretol s Jankom Pavlinským, s ktorým máme na dnešok
jediný cieľ – výstup na Veľký Inovec, spojený s
prípadným občerstvením u kamarátov, chatárov v chate
na Inovci 870m. A krásny slnečný deň sme naozaj zavŕšili
posedením v chate a následným fototermínom pred
sedemdesiat jeden ročnou chatou. Na obrázku číslo
jeden z ľavej strany Jožko Cigáň, dlhoročný chatár na
Inovci, Štefan Hudák, Jožko Valkovič, známy
zlatomoravecký turista, Rudo Bošiak, chatárova pravá
ruka a Janko Pavlinský, môj dobrý priateľ z „východnej
gubernie“ – z Humenného, pred chatou na Inovci.
Tentoraz výnimočne v nedeľu 17. júna 2018 si diviacki
turisti seniori pripomenuli veľký a „dôležitý“ sviatok –
DEŇ OTCOV 2018. Cez týždeň sme celkom súkromne
oslavovali na Petráňovskom laze 610m, no a v nedeľu, to
sme brázdili Turčianske cesty na bicykloch, v rámci
Turčianskeho bicyklového dňa 2018. Na obrázku číslo
dva zachytil majster fotograf, z ľavej strany Ľubku
Bugošovú, Ľuba Belláka, Marietku Bernátovú (známu to
skupinu „3B“), ďalej Števa Hudáka a Emila Kotiána pred
otvorením tohto podujatia s 20 ročnou tradíciou.
A do tretice – opäť na dvoch kolesách, tentoraz
„rodinne“. S dcérou Soňou Švecovou sme sa v stredu 20.
júna 2018 vybrali do Rovnej hory – no nie za hubami.
Pobudli sme na Sklenom (hostinec u Babičky = vynikajúca
kávička) a, keďže sa nám pohybu málilo, tak hybáj... cez
Dubové k nám, do nášho čarovného, aj keď najmenšieho
okresného mestečka na Slovensku. Atmosféru tejto
cyklojazdy môže čitateľ odpozorovať na obrázku číslo tri.
Samozrejme, okrem týchto podujatí, členovia
SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky absolvovali ďalších
takmer 20 výjazdov za zážitkami, za pohybom, ale aj za
kultúrnym a spoločenským vyžitím. Pre jedného z členov
tohto kolektívu bola spomínaná „rodinná cyklojazda“ už
75. dňom v prírode v roku 2018.
A čo nabudúce?, cez prázdniny sa diviacki turisti seniori
budú s najväčšou pravdepodobnosťou venovať (aj)
dobrovoľníckej práci. Ak teda dožijeme a bude nám priať
aj počasie, za zdokonaľovaním turistického značenia na
Slovensku sa vyberieme jednak k nám, do lesoparku Bôr,
ale aj na Zamagurie, do Spišskej Magury.
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