
Diviacki turisti seniori na cestách – apríl 2019 

Na Izidora, vo štvrtok 4. apríla 2019 členovia SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky pokračujú v návštevách 
obcí s NETRADIČNÝM NÁZVOM v okrese 
Nové Mesto nad Váhom, v Potvoriciach 177 
m. Starosta tejto obce nás presvedčil, aby 
sme v jeho teritóriu nehľadali nejaké 
nadprirodzené bytosti, lebo by to bolo 
zbytočným mrhaním času. Skutočný príbeh 
„názvu“ Potvoríc je zašifrovaný niekde úplne 
inde. Na obrázku číslo 1 máme fototermín 
pred Obecným úradom, z ľavej strany Gabika 
Mažáriová, starosta obce (dievčence 
skúmavo konštatovali, že vysoký a fešný) 
Peter Kučík, Marietka Bernátová, Emil Kotián 
a Štefan Hudák. 
Cestou vláčikom do Potvoríc sme zistili, že 
rozhľadňa nad Žilinou, na Dubni 565m je 
zdola akosi lepšie viditeľná a rozhodli sme sa 
zistiť „na tvári miesta“ čím to je. Skutočnosť  je však taká, že ani jeden strom v jej okolí nepadol za obeť 

zviditeľnenia tejto rozhľadne. Zato sme si tu 
užili poriadny víchor a zimu. Bolo to vo 
štvrtok 11. apríla. Na obrázku číslo 2, vo 
výške 25 metrov nad okolím pózuje Marietka 
Bernátová a za ňou vidíme z ľavej strany vrch 
Rochovicu 640m, ďalej Brodnianku 720m 
a napravo od hlavy našej zdatnej turistky je 
Veľký Vreteň 820m. Medzi prvými dvoma 
menovanými „krtincami“ je tzv. Kysucká 
brána, ktorú pôjdeme, spolu s našimi 
kysuckými kamarátmi opäť symbolicky 
otvárať 1. mája tohto roku. Načim snáď ešte 
dodať, že stavba tejto rozhľadne stála 
250.000 Eur???!!!  
Na obrázku číslo 3 je početná skupina 
Diviackych seniorov na vrchu Ľadonhora 

999m, kde sme pobudli v nedeľu 21. apríla v rámci 28. ročníka Veľkonočného výstupu na tento kopec. 
Z pravej strany (vystrašená) Elenka Suchá, 
Fero Žabka, predstaviteľ kysuckých turistov, 
Števo Suchý, Ľubor Bellák, Anka Toušková, 
Paulína Belová, Ferko Bela, Emil Kotián, 
Bolek Vričan, Anka Štefková a Števo Hudák.  
Ne druhý deň, v pondelok 22. apríla roku 
2019, naši liptovskí kamaráti organizovali 
veľkonočnú „šibačku“ na Liptovskom hrade 
999m a pozvali nás, aby sme im pomohli 
v tejto „ťažkej“ chvíli. Obrázok číslo 4 
zachytáva členov SENIORKLUBU pri zostupe 
z Liptovského hradu 999m, teda presne tak 
vysoko, ako sme včera boli na Ľadonhore 
999. Aby som to zobral od vrchu, tak 
najvyššie je Postavený Emil Kotián, pod ním 



Peter Lesay, Naďa Rybárová, Vierka Bellanová, 
Marietka Bernátová, Janka Vaváková, Hanka 
Uhrínová a celý tento ansámbel zdola zabezpečuje 
Števo Hudák. 

Tak to bolo niekoľko z takmer desiatky výletov 
našich členov v apríli 2019. Absolvovali sme spolu 
viac ako 180 km a nastúpali sme okolo 4000 metrov. 
Vážený čitateľ, nepociťuješ potrebu pripojiť k našim 
kilometrom aj tie svoje? Zamyslí sa: Existujú iba dva 
dni v roku, kedy nemôžeš urobiť vôbec nič. Ten prvý sa 
volá VČERA a ten druhý ZAJTRA. Dnešok je tým 
správnym dňom milovať, konať a predovšetkým – žiť. 

 

Štefan Hudák, majster turistiky                                                                                                                                        
prezident SENIORKLUB TURISTIKA Diviaky 

 

 

 


