
SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY – DERNIERA ROKU 2020 

Posledný mesiac roku 2020 bol azda najbolestivejším v tomto roku, kedy sa koroňa, podľa zodpovedných 

ľudí za životy slovače, úplne nečakane zahryzla aj do 

nás. Následkom bolo, že sme si zopakovali „zákaz 

vychádzania“, ktorý ale nebol doslovným zákazom. My, 

turisti, sme vykonávali individuálne športovanie, po 

našom – turistiku v „bubline“, čo je nóvum v našej 

komunite.  

V pondelok 14. decembra roku 2020 sa vybrali dve 

z akčnejších členiek SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky 

Gabika Mažáriová a Naďka Gogová až hen, 

k Svedernickej rozhľadni 550m. Predpoveď počasia bola 

na ten deň údajne výborná, ale realita „na figu“. 

V cudzom svete však naďabili na ďalších dvoch 

Diviačanov a to Bolka Vričana a Májku Urbanovú, na 

obrázku číslo jeden a tak im bolo hneď veselšie. Aj keď 

zablatení boli všetci statočne.   

Už na druhý deň, v utorok 15. decembra 2020 zavítalo 

do Turčianskych Teplíc slniečko a tak  prezident Števo 

Hudák vybral z depozitu svoj bicykel a zamieril k nášmu 

slovenskému Stredu Európy 860m – obrázok číslo dva. Záver cyklojazdy však absolvoval v hustej hmle, 

avšak vidina nedostatkových surovín potrebných k výrobe chutnej huspeninky (bravčové nožičky) ho 

účinne posúvala do kopcov až k miestnej Agrofarme na Kremnických Baniach 790m.  

V nedeľu 20. decembra 2020 Marietka 

Bernátová a Števo Hudák (obrázok číslo 

tri) boli na prehliadke Sklabiňského 

hradu 860m + hradného múzea. Bola to 

celkom príjemná túra a pri troche 

šťastia, mohli sme si zo Sklabine doviesť 

domov aj jedno milé – kozľa. To „šťastie“ 

ale predpokladalo dobrú vôľu tunajšieho 

kastelána a ten ňou práve v nedeľu – 

nedisponoval.  

Keďže o pár dní ukončíme rok 2020, 

načim aspoň predbežne zosumarizovať 

aktivity členov SENIORKLUBU TURISTIKA 

Diviaky v tomto roku. Teda: do prírody 

sme sa, napriek tej hnusobe koroňi, vybrali takmer 140 krát, z toho bolo 90 túr vo vibramkách a zostatok 

na bicykli. Iba ta hnusná koroňa bola prekážkou, aby aspoň jeden z nášho kolektívu dokončil Projekt 

Nezvyčajné názvy obcí SR a tak zostávajúcich 10 obcí (z celkového počtu 74) dokončíme – ak dožijeme – až 

v  nasledujúcom roku 2021. 



Situácia roku 2020 bola na celom svete katastrofická. Išlo a ide o životy. Vystihuje to aj táto prosba členov 

Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, čujte: 

Vážení spoluobčania. To, že v karanténe sa 

rozprávate so svojimi zvieratkami, rastlinkami 

či vybavením svojej domácnosti je normálne. 

Kvôli tomu nám volať nemusíte. Odbornú 

pomoc vyhľadajte až v prípade, že Vám tieto 

zvieratka alebo veci začnú odpovedať na 

otázky. Za pochopenie ďakujeme. Vaši 

preťažení psychiatri. Koniec citátu.  

Nuž, čo si zaželať sebe, ale aj celej našej 

populácii, vrátane nás turistov? Pokiaľ sa to 

len dá, usmievajte sa a udržiavajte  si dobrú 

náladu po celý rok 2021. Má to viac 

blahodárnych účinkov: precvičuje to srdce, chráni pred koroňou a v neposlednom rade aj potláča vplyv 

psychopatov na Váš život.  

Štefan Hudák, majster turistiky                   

 Pre Teplické zvesti    
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