
TURISTI SENIORI V OKTÓBRI 2021 
 

Každoročne, ako je všeobecne známe, si na celom svete 1. Októbra pripomínajú Deň seniorov a následne 
potom celý mesiac Október sa nesie v znamení úcty k starším. Nebolo tomu ináč ani v tomto roku. Beh okolností 
doby koroňovej zariadil, že členovia SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky prispeli aj tentoraz svojou troškou a po troch 
rokov celkom aktívne – 2. Októbra 2021 pripravili 
a realizovali 46. Národné stretnutie turistov 
veteránov na Bralovej skale 826m. Opäť, ako za 
starých dobrých čias – prišli turisti z celého 
Slovenska. Na obrázku číslo jeden je komunita 
účastníkov tohto podujatia na Bralovej skale aj so 
„staronovými“ organizátormi Marietkou 
Bernátovou (v ľavej polovici obrázku, drží v rukách 
bielu taštičku), a Števom Hudákom (prvý z pravej 
strany). 

V našej Turčianskej záhradke, možno o tom 
ani neviete, máme viac ako tri desiatky, nazvem ich 
ZABUDNUTÉ OBCE. Jednu z nich, 15. v poradí, 
Kostolište 465m, som navštívil 12. Októbra. Jej 
zostatky sa nachádzajú v extraviláne obce Necpaly. 
Na obrázku číslo dva je Števo Hudák v Kostolišti pri pamätnej lipe a jednej z dvoch ruín pôvodnej zástavby obce. Pri 
návšteve Necpál som tiež zistil, že v tejto obci stojí, momentálne už síce nefunkčná, ale nepochybne prvá obecná 
vodná elektráreň v Československu. 

Pre spomienku na zašle staré, my seniori im 
hovoríme aj ZLATÉ ČASY, sme sa 20. Októbra 2021 
vybrali do lyžiarskeho strediska nad Banskou 
Bystricou, na Pánsky diel 1.105m. Nemohli sme 
obísť ani hotel Šachtička, kde sme sa jednak 
občerstvili a aj oddýchli si – viď obrázok číslo tri. 
Kedysi to bolo rekreačné zariadenie Ústredného 
výboru Komunistickej strany Slovenska a veru, 
odobrili sme názor, že si vedeli vybrať naozaj krásne 
a príjemné prostredie na oddych. Na rozdiel od 
dnešných papalášov si však komunisti vybrali 
miesto na relax u nás, doma. To dnešný výkvet 
slovenských „demokratov“ a mafiánov, ktorí 
spoločne úspešne rozkradli takmer všetko to, čo 
naši predkovia krvopotne postavili, vlastní sídla 
v Austrálii, na Bahamách, v Amerike, v Dubaji 

a nezriedka iba tak, na mori, na honosných jachtách.  
V nedeľu 24. Októbra 2021 som sa vybral na „tvári miesta“ si overiť či naozaj platí to známe – na Orave 

dobre, na Orave zdravo. A veru že platí a to do 
bodky. Zo Zázrivej som si vybral výstup na 
Javorinku 1.210m a bol to dobrý nápad. Počasie 
bolo v tú nedeľu priam ideálne „na hory“. 
Nakoniec vidieť to aj na obrázku číslo štyri, kde 
Števo Hudák pozerá z vyhliadky nad osadou Grúne 
930m na takmer celý hrebeň Krivánskej Malej 
Fatry, pričom najbližšie ma Malý Rozsutec 1.343m, 
Veľký Rozsutec 1.610m a Stoh 1.607m ako na 
zlatom podnose. No áno, my máme svoju krásnu 
Turčiansku záhradku, nedáme na ňu dopustiť. 
Uznajme však, že aj Oravci sú oprávnene pyšní na 
svoju rodnú hrudu, čii? 

Žiaľ, vidíme to denne a na každom ich 
kroku, že na „svoju vládu“ pyšní byť nemôžeme – 
ani náhodou. Najnovšie sa na Slovensku propaguje 



už aj očkovanie proti elektrine, ktoré odporúčajú 
štyria z troch elektrikárov. Má nás totiž ochrániť 
pred úrazom elektrickým prúdom lepšie než 
niektoré iné očkovania (napríklad Sputnikom V). 
Keď budeme zaočkovaní na 80%, tak získame 
kolektívnu imunitu aj proti zasiahnutiu bleskom! Že 
ste to ešte nepočuli? No tak to musíte čítať alebo 
pozerať naše „systémové média“!  

Dám ešte jeden, na záver mesiaca úcty 
k starším: Pán doktor, hovorí dedko – predpíšte mi 
nejaké pilulky, aby som bol schopný plniť 
požiadavky mojej babky.   – Ale dedko, vo vašom 
veku?  
–  No vidíte a ona len stále dobiedza a dobiedza... 
No a čo také chce od vás? Pýta sa lekár – Nuž, stále 
len porýľuj záhradu, poumývaj riad a tak... 
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