
DIVIACKI SENIORI NA ZAČIATKU JESENE 2019 

Jeseň je, ak nie najkrajšou, tak určite najfarebnejšou časťou roka. Vedia o tom nesporne aj členovia 

SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky a preto – 

usilovne pokračovali aj v septembri vo 

svojich pohybových aktivitách. Už 5. 

septembra zavítali v rámci Projektu 

Nezvyčajné názvy obcí SR do obce Vlková 

679m v okrese Kežmarok (na obrázku číslo 1 

Marietka Bernátová a Števo Hudák). Bola to 

už v poradí tretia „vlčia“ obec, po Vlkoch 

126m v okrese Senec a Vlčanoch 112m 

v okrese Šaľa. Na Gemer, do obce Čučma 

447m som sa vo štvrtok 12. septembra 

vybral samučičký sám a na bicykli – na 

obrázku číslo 2 pred tabuľou na začiatku 

obce. Obec je situovaná v hlbokej doline a zo 

všetkých strán sa tu „šmýka“, čo je, údajne, preklad jej maďarského názvu (je na tabuli). Aspoň raz do 

mesiaca si na naše výlety vyberieme aj 

netradičný termín – tentoraz to bola nedeľa 

15. septembra a cieľom boli Traja jazdci 

670m v Malých Karpatoch (z Projektu Krásy 

Slovenska) a neďaleká, vynovená rozhľadňa 

Veľká Homoľa 709m. Na obrázku číslo tri je 

početná množina diviackych seniorov tesne 

pod rozhľadňou: z ľavej strany Janka 

Vaváková, Naďka Rybárová, Anka Štefková, 

Vierka Bellanová, Marietka Bernátová, za 

ňou Maťko Bugoš a Májka Kozová, ďalej 

Gabika Mažáriová, Elenka Gogová a Števo 

Hudák (a to sa nám ešte dvaja zurvalci kdesi 

zatúlali??!!). Aby sme sa dostali až 

k rozhľadni, stálo to veľa námahy. Okrem iného precestovali sme v ten deň 522 km verejnou dopravou, čo, 

uznáte, v nedeľu nie je jednoduché. Pravda, 

pri týchto „galejach“ nám nezhorel ani rušeň, 

tobôž nie vagón a našťastie, ani – autobus. 

Celkovo v septembri naši seniori absolvovali 

11 výletov po celom Slovensku, pri ktorých 

prešli (pešo či na bicykli) 265 km a pritom 

prekonali 3120 metrov prevýšenia. Zvyknem 

skromne poznamenať ...“aj na koňa dosť, 

či???                                                                                          

Azda ma ospravedlníte, ak na záver 

„zabrúsim“ do momentálne až „žeravej“ 

tematiky – globálne oteplenie. Odborníci 



(pred aj za menom niekoľko titulov) sa neomylne vyjadrujú: „Je to horšie, oveľa horšie, ako si myslíte“! Aj 

momentálne dva Celziove stupne oteplenia znamenajú zásadné ohrozenie života na Zemi. Údajne ide 

doslova o život – o možnosť vyjsť von z bytu a nezomrieť pri tom a – to už v blízkej budúcnosti. Nuž 

v mene našich seniorov Vám, vážení spoluobčania ponúkam: vyberte sa s nami na niektorý z našich skorých 

výletov pokochať sa ešte našou krásnou slovenskou prírodou. Pokiaľ je čas. Nabudúce si v Teplických 

Zvestiach nájdete aj konkrétnu ponuku na niektorú zo zaujímavých túr v našej krásnej Turčianskej 

záhradke. 

 

Štefan Hudák, majster turistiky 

 

 

Pre októbrové Teplické Zvesti 2019. 

 


