14. apríla 2012
Namiesto Javorníkov Moravskozliezske Beskydy
Bumbálka – Kmínek – Janošec
Autobusový zájazd do Javorníkov pod hlavičkou Regionálnej rady KST Topoľčany
mal na starosti Janko Bočkay. V riadnom termíne som nahlásila päť našich ľudí. Vo
štvrtok mi Janko volá, či by sme nemohli ísť autom, lebo sa mu nahlásilo 55 ľudí...
Súhlasila som a už aj som hľadala náhradnú trasu tak, aby sme sa mohli vrátiť k
autu. V piatok sme mali zasadnutie rady. Peťo Dragúň oznámil, že sa mu veľa ľudí
odhlásilo, takže môžeme ísť pokojne autobusom... V sobotu ráno hodinu pred
odchodom Janko volá, že či by sme predsa len nešli autom, lebo sa mu prihlásilo
veľa Bošancov... Nuž, takto sme pochodili,. Píšem to len preto, aby si každý čitateľ
urobil úsudok sám.
Takže sme nakoniec išli autom do makovského sedla a odparkovali sme pri
Bumbálke. Bolo sychravo a zlá viditeľnosť. Na hrebeni bolo ešte veľa snehu. Sedlo
rozdeľuje Javorníky od Moravskosliezskych Beskýd a my sem sa nakoniec vydali
opačne ako naši „kolegovia“. Cez Smutníky okolo Masarykovej chaty, ktorú v 50-ych
rokoch komunisti nechali vypáliť. Prvú zastávku sme si dali na chate Kmínek. Horúcu
cesnačku a studené české pivo. Po ďalších kilometroch, niekde aj v hlbokom mokrom
snehu, sme si urobili konečnú pri opustenej chate Janošec, vonku pri ohnisku. Tu sme
si dali druhú časť obeda – čo sme si z domu priniesli. Bol tu pekný pohľad na staré
horské chalúpky. Z jednej z nich dokonca vyšla stará žena v čiernych sukniach s
taškou, akoby išla do kostola. Bolo to prekvapujúce. Tu priamo na hrebeni, uprostred
hôr. Bolo mi veľmi ľúto, že bola zlá viditeľnosť. Je to krásny kopčekovitý kraj. Určite
sem prídem, keď bude krajší čas. Dala som si záväzok, že urobím celú moravskoslovenskú hranicu. Po častiach. Ak nie tento rok, tak o rok, dva.
Od Janošeca, kde sa Ďurimu podarili skvelá spoločná fotka, sme sa vracali späť k
autu. Pri Bumbálke sme objavili ohradu a v nej pštrosy. Sranda. Cestou zo sedla sme
sa ešte zastavili pri pamätníku venovanom obetiam II. svetovej vojny. Na turistickej
mape sa to volá „U tabuli“. Práve sem dorážali z hrebeňa Javorníkov prví turisti z
Bošian...
Ala

