
Byli jsme na Myjavě! 

Když byl na výroční schůzi na jaře tohoto roku nadnesen návrh na sokolský zájezd na Myjavě, 

setkala se tato iniciativa zejména se skeptickým pohledem skalních „vrcholářů“ z řad členů. Návrh 

byl ale i tak přijat a Sokoli tak ve dnech 24. a 25. srpna 2019 navštívili západoslovenskou oblast 

okolo města Myjava. 

První den začal v časných ranních hodinách a jeho zlatým hřebem se stal hrad Branč, konkrétně 

jeho zřícenina. Nejzdatnější absolvovali trasu ze Sobotiště přes hrad až do Turé Lúky, s heslem: 

„Modrá je dobrá!“, ušli po modré turistické trase 13,5 km. Druhá skupina se vydala nejprve po žluté 

z Horné Doliny na hrad a následně rovněž do Turé Lúky ke kostelu sv. Jana Nepomuckého. 

Třetí skupina pak prováděla jistý sociologický výzkum, kdy v Turé Lúce navštívili nejprve 

rozhlednu Hrajky, oba kostely a následně také celou řadu místních, kteří obdělávali políčka.  

Všeobecné nadšení z nádherné „kopčekaté“ krajiny umenšovalo snad jen neskutečné horko. Jako 

fata morgána tak musel na provozního jedné ze dvou hospůdek nevelké vesničky Turá Lúka 

působit nebývalý zástup čekající před vraty na otvíračku. 

Ubytování bylo zajištěno v rekreačním zařízení Javorinka na břehu nádrže Dubnik I., kde nás 

přivítali opravdu vřele, zejména pak skvělou večeří! 

Příjemně teplá noc se kolem druhé ráno změnila v noc blesků a hromů. Ranní počasí vypadlo pro 

naše plány značně nepřejícně. Ranní pesimisty umlčelo až čisté nebe nad Čachticemi, které se jako 

zázrakem objevilo až těsně před našim příjezdem. Následovala návštěva domova proslulé 

Čachtické paní! Tato šlechtična sice na hrad zřejmě mohla dorazit podzemními chodbami přímo 

z města, do kterých se údajně měl vlézt celý koňský povoz, my jsme ovšem museli po svých. A to 

do kopce… Odměnou nám ovšem byl nádherný výhled na místní krajinu.  

Po komentované prohlídce hradního komplexu se naše výprava rozdělila na dvě skupiny. První se 

rozhodla pro návrat do Čachtic, kde se zrovna slavily hody. O zábavu, a hlavně pohoštění tedy bylo 

postaráno. Druhá skupina pak vyrazila opět se stejným heslem po modré turistické značce zhruba 

jedenáctikilometrovou trasu přes Velký Plešivec do Šípkového. Společnost nám dělal čachtický 

Punťa (nevelký psík neznámého původu), který nás s obrovským nadšením (a touhou po 

svačinách) vedl naprosto neomylně, mnohdy lépe než značkáři Klubu slovenských turistů. 

(Doufejme, že se následně v pořádku vrátil domů pod hrad!) 

Sečteno a podtrženo, nádherná krajina Myjavských kopanic nás okouzlila! Málo navštěvovaná 

oblast v těsné blízkosti českých hranic má rozhodně co nabídnout každému, turistům obzvláště! 

Děkujeme všem účastníkům za přízeň, dochvilnost a úžasnou atmosféru!!!  

Budeme se těšit zase příští rok! 

 

Za TJ Sokol Morávka, spolek organizátorský tým 

Ludmila Špoková  a Martin Špok 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Dana Nálepová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


