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Splav riečky Turiec

Ahojte priatelia,
4.apríla v stredu poobede sme spolu s Bobom, Dušanom a Ďurim opustili skôr prácu a vyrazili
za ďalším vodáckym dobrodružstvom na Turiec. Posledne sme splavovali Turiec v roku 2014.
Bolo teda načase sa tam vrátiť :-)
Tento raz sme začali splav z vyššieho miesta a to z Jazernice. Splav sme začali malou riečkou
Teplica, ktorá sa vlieva do Turca po asi 1km. Tento kilometer nám trval až pol hodinu. Pár krát
sme museli z lodí, preniesť okolo padnutých stromov, mostíkov, elektrických ohradníkov...
Čakali sme že to bude náročná predieračka cez kríky a stromy, ale že budeme až tak pomalí
sme nečakali. Plán že prídeme do Martina sa začal rozplývať. O pol piatej sme boli konečne na
Turci a predieranie cez kríky a stromy pokračovalo. V najväčšej húštine sa Dušan rozhodol
nedobrovoľne kúpať. Vôbec sme mu nezávideli. Musel sa nejako predrať, preplávať aj z loďou
na breh a vyškriabať sa na pole. Bolo to však jediné kúpanie, takže pohoda :-)
Turiec je ináč úžasný. Neuveriteľné meandre, vpravo, ľavo, naspäť, krásne výhľady na Malú a
Veľkú Fatru, voda tečie na úrovni okolitých polí, v okolí stáda srniek... nádhera.
Prvú a reálne aj poslednú vlakovú možnosť vrátiť sa po auto sme v Kláštore pod Znievom
nevyužili. Voda nás natoľko očarila, že sme sa rozhodli pokračovať ďalej. Tma nás zastihla pri
dedinke Valentová a tam sme museli skončiť. Nikde nikoho a najbližší autobus až ráno o
šiestej. Z Martinčanov nám nikto nepomohol, tak som si po auto musel zabehnúť. Necelých 8
km nebolo predsa až tak moc. Navyše som sa pri behu zahrial a chalani museli klepať kosu na
zástavke :-)
Ďuri
Album fotiek - klikni na obrázok
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