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Turistickému oddielu Svrčinovec sa opäť podarilo zorganizovať zaujímavú turistickú akciu
zameranú na poznávanie niektorých atraktívnych častí Trenčianskej vrchoviny, ktorá leží v
juhozápadnej časti Strážovských vrchov.

Štartovalo sa zo známeho kúpeľného miesta Trenčianske Teplice, ktoré v skoré ráno vítalo
kysučanov hrejivými slnečnými lúčmi. Po promenáde ulicami mesta a osviežení pri termálnom
prameni sa všetci spoločne vybrali na prechádzku známym kúpeľným okruhom na vrchu
Grófovec. Prvou zastávkou bola vyhliadka Jeleň, z ktorej je pekný výhľad na kúpeľné mesto.
Omnoho lepšie výhľady však poskytli Biele skaly. Cesta ďalej pokračovala v tieni bukových
lesov, kde sa už vo veľkom prebúdzala jarná kvetena v podobe Prvosienky holej, ktorá zvedavo
vykukovala spod napadaného lístia. Po čase sa všetci spoločne dostali až k výraznému
skalnému bralu Kamenné vráta, kde každý ocenil ďalekosiahle výhľady do Teplickej doliny.
Celá južná časť skalného brala bola husto posiata vzácnym Poniklecom slovenským a tak
nečudo, že pripravené fotoaparáty boli v neustálej permamencii. Každý si chcel pre seba uloviť
ten najkrajší záber, tohto neprehľadnuteľného, prísne chráneného posla jari.

Slniečko začalo prihrievať a na ešte nevytrénovaných turistov čakal výstup na Omšenskú
babu, ktorej vrchol sa čnie v známej Omšenskej prírodnej rezervácii. Po vypotení nejakého dcl
vody sa to všetkým podarilo, a každý jeden si mohol pri mohutnom kríži, aspoň na chvíľu
vychutnať okolitú panorámu. Tu sa oddelila časť turistov a pokračovala smerom dole do obce
Omšenie a ďalej hore cez Mochnáč až na vrchol známeho vyhliadkového vrchu Klepáč, na
ktorom je zriadená upravená vyhliadka s dreveným prístreškom, ku ktorému vedie náučný
chodník. Podľa sprievodcu by sa mal na vrchole nachádzať aj ďalekohľad, ktorý však nikto
neobjavil. Aj bez neho sa všetkým rozprestreli výhľady na vzdialenú Dubnicu nad Váhom, či
Novú Dubnicu. Po celý čas bolo príjemne teplo a len ťažko sa odchádzalo z takéhoto
prírodného prostredia. Po zostupe až do T. Teplíc sa stretli obe skupiny na pekne upravenej
pešej zóne. Aj druhá skupina mala svoj vlastný program, spojený s návštevou termálnych
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prameňov a absolvovaní očistnej kúry, pri ktorej sa zabávali na netradičných kúpacích úboroch.
Všetci vyzerali očividne spokojní a oddýchnutí a zrejme aj detoxikovaní.

Všetkým tento výlet do teplejších kútov našej krajiny určite prospel, nielen po fyzickej, ale aj
po duševnej stránke, keď sa výletníkom aspoň na chvíľu podarilo nasať čerstvého jarného
vzduchu, ktorého sa už nemôžeme dočkať aj na Kysuciach.

2/2

