
SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY – BEZ PRIMÁTORSKÉHO DRIENKA 

Homo sapiens je, ako všetci vieme, tvor spoločenský. Aj my, diviacki turisti senióri, sa najlepšie cítime v kolektíve, 

v našom prípade v kolektíve určitého veku. Veď 

nakoniec dôležitým impulzom pri našom 

združovaní sa je možnosť komunikácie a v dnešnej 

šialenej dobe rôznych zákazov, príkazov a iných 

spoločenských obmedzovaní pociťujeme tieto ako 

krajne nevyhovujúce, priam pre nás katastrofálne. 

Iba že, pobyt na čerstvom vzduchu, v prírode, je 

pre nás taktiež veľmi dôležitý a pre imunitu 

nepostrádateľný.  

Informácia o prvom februárovom individuálnom 

turistickom podujatí, o výstupe na „našu“ Bralovú 

skalu 826m v utorok 2.2.2021 (priznávam, že 

inšpiráciou k tomuto počinu bol aj počet tých 

„dvojok“ v dátume) však ukázala na obavy a strach 

z tejto „koroňi-hnusoby“, čím sa stalo, že aj keď 

náhodou, na tvári miesta sa predsa zišli Marietka Bernátová a Števo Hudák – obrázok číslo jeden.  

O týždeň na to, v stredu 10. Februára som po 

telefonickom upozornení musel chvíľu počkať na 

Čremošnianskom sedle 725m na Gabiku Mažáriovú 

– obrázok číslo dva – lebo sa nachádzala už celkom 

blízko pod sedlom. A urobil som dobre, lebo na 

spiatočnej ceste do Turčianskych Teplíc sme potom 

stretli Soňu Žirkovú, zdravotníčku z prvej línie, 

ktorá rozšírila naše znalosti o tej „hnusobe“ a tiež, 

podstatne znížila naše obavy a strach dokonca aj z pobytu 

v lese (medvede??!!).   

Že nedeľa 14. Februára 2021 bola krásnym slnečným dňom 

v celej Malej Fatre, to nám naša vysmiata členka SENIORKLUBU 

TURISTIKA Diviaky z Lietavskej Lúčky „oznámila“ zaslaním 

fotografie od Chaty na Grúni 970m, kde až sa v ten deň dostala 

„bublina“ rodinky Bellánových z Lietavskej Lúčky. Na obrázku 

číslo tri Vierka Bellanová + Paťka a Domča, jej krásne vnučky 

pred Chatou na Grúni 970m.  

Február býva každoročne veľkým sviatkom pre členov nášho 

SENIORKLUBU. Aj tentoraz, síce netradične v móde 

individuálnom ale predsa, sme sa v utorok 16.02.2021 vybrali 

k Lietavskému hradu 635m, aby sme si pripomenuli nateraz 

síce nie okrúhlych, ale 8 rokov od založenia SENIORKLUBU práve tu, na Lietavskom hrade. 



Bol celkom príjemný deň a tak po menšom vyčkávaní som nakoniec mohol urobiť tento milý obrázok číslo štyri, kde 

sú zvečnení, z ľavej strany Janka Vaváková, Gabika Mažáriová, Bolek Vričan, Majka Urbanová, Vierka Bellanová 

a zakladajúci členovia Klubu Marietka 

Bernátová a Števo Hudák pri uctení si 

výročia založenia nášho Klubu. 

Pózujeme presne na mieste, kde som  16. 

Februára roku 2013 pred Marietkou, Jožkom 

a Lacom povedal túto vetu: bolo by krásne, 

keby sme mohli takto chodiť po horách 

spolu s našimi rovesníkmi.  

Takže toto bolo niekoľko fragmentov z našej 

činnosti vo Februári roku 2021. Ja verím, že 

mi bude umožnené oboznámiť našich 

spoluobčanov s činnosťou členov 

SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky aj 

v ďalšom čísle Teplických zvestí, tých 

aprílových (??marec, poberaj sa starec!!). Na záver snáď jedna hádanka z aktuálnej doby:  Viete kto je obdarený 

tvorbou čierneho humoru? ..... No predsa občania žijúci v čiernych okresoch !!?? Takže milý Tepličania: dokážete 

pravdivosť tejto hádanky? Veď ani (nie iba my...) netušíme, ako sme k tomu prišli a z čista jasná sme celý čierny 

ako....  

 

Štefan Hudák, majster turistiky 

 Pre Teplické marec 2021   

25.02.2021  

 

 

 

 


