
SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY – NOVEMBROVÉ TÚLAČKY 

Svet je skutočne krásny a to nie iba ten „jesenný“. To je isto stará pravda, ale – začnem hádam aktuálne: 

Dve kamarátky: No, nemáme...už to má pomaly každý, len my 

tú sprostú hnusobu koroňu vírus doma nemáme. To vieš, ten 

môj starý sa stále iba váľa na gauči a nikde nechodí. Zase 

budeme poslední, ktorí to budú mať. Koniec monológu.                                                                                                                                                     

Doba, ktorú teraz žijeme je vskutku unikátna. To som už, iba 

inými slovami, viackrát povedal. Ale november 2020, ten sa stal 

v Slovenskom vydaní doslova svetovým „hitom“. O čom to 

točím? – nuž o plošnom testovaní, ktoré vymysleli 

bratislavské „opice“. Tu musím konštatovať, že napriek mojim 

zásadám, nechal som sa vydierať aby som mohol ako tak, 

neslobodne, ale chodiť aspoň po našej úžasnej Turčianskej 

záhradke. Obrázok číslo jeden to jasne dokazuje: Nedeľa 

1.11.2020 a Števo Hudák, negatívny, ale s pozitívnym (zatiaľ!) 

pohľadom do budúcnosti a s modrým papierom v rukách na 

našom Husnom vrchu 775m.         

Obrázok číslo dva je exponovaný týždeň po 

predchádzajúcom, teda v sobotu 7.11.2020. To som 

od samej roztopaše stúpal na Panošinú 1.022m 

súc opäť negatívny, ale už s poriadne naštrbeným 

pozitívnym pohľadom na naše, stále drzejšie 

„opice“ v sídelnom meste! Bol to však aj napriek 

protivenstvám jeden krásny deň. Veď sa 

zapozerajte na ten obrázok – úžasné.  

V utorok 10. novembra 2020 naša Naďka Rybárová, 

vytiahla skupinu členov nášho SENIORKLUBU 

TURISTIKA DIVIAKY na náš „najmasovejší“ výlet 

mesiaca a to na vyhliadkami oplývajúcu 

Ondrašovskú skalu 812m. Bol to zložitý výlet: jednak 2. metrové odstupy kazili rozhovory a za druhé museli 

sme sa rozdeliť na dve (6 a 5 členné skupiny), 

aby sme si aj tentoraz mohli hrdo povedať že – 

sme sa nechali terorizovať! Na obrázku číslo tri 

som zachytil našich turistov, ako sa kochajú 

pohľadom do našej, čoby snehom zaviatej 

Turčianskej záhradky. To slniečko bolo 

nádherne a čudovali sme sa, ako ešte v tejto 

pohnutej dobe zohrieva naše značne 

opotrebované telesné schránky.                                                                              

Dva dni po pripomenutí si časov štrngania 

kľúčikmi pred Priorom v Martine, teda 19. 

novembra sme iba dvaja odvážlivci vycestovali 



zababušení do „hrušiek“ ku Zvolenu. Tentoraz nám na cestu nesvietilo slniečko, ale napriek tomu sme 

„trafili“ na Pustý hrad 570m. Obrázok číslo 

štyri to nespochybniteľne dokazuje, že 

Marietka Bernátová a Števo Hudák majú za 

chrbtom takmer celé mesto Zvolen a po svojej 

ľavej ruke baštu Dončovho hradu.  

Samozrejme, tých výjazdov za zážitkami doby 

koroňovej absolvovali naši seniori v novembri 

2020 viacej, ale nebudeme všetko 

prezentovať, aby.....aby! Radšej dám jeden 

policajný, čo poviete: Haló, haló, tam je 

polícia? Doma ma prepadol taký tmavší lupič 

a vyhráža sa mi. Službu konajúci policajt, tak 

dobrácky: My tu kvôli koroňe pracujeme „z 

domu“, viete? Môžete mi toho lupiča dať k telefónu? Takže, tak...všetko dobre želám, nezúfajte 

a zachovajte si aku-takú veselú myseľ. A keď bude najhoršie, pridajte sa k nám, v horách a v spoločnosti 

slušných ľudí je, verte mi, celkom príjemne.                                                         

Štefan Hudák, majster turistiky                   

 Pre novembrové Teplické zvesti   25.11.2020 

 


