
DIVIACKI TURISTI SENIORI – začiatok Jari 2020 

 
Tak sme sa dočkali, prehlásila onehdy jedna z členiek SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky, konečne je tu Jar v edícii 
2020. Ešte dva dni pred týmto povzbudzujúcim výrokom sme však o príchode jari iba snívali. Písal sa totiž piatok 6. 
marca 2020 a dvojica najaktívnejších 
pokračovala v plnení podmienok Projektu 
Nezvyčajné názvy obcí SR a to v Trenčianskom 
kraji, v okrese Púchov. Kvašov 290m je názov 
obce, ktorá nás privítala krajne nevľúdnym 
počasím: sychravo, slabý dážď a vietor. Kedysi 
tu bola vychýrená reštaurácie s obsluhou 
„hore bez“, dnes nám ulahodila miestna 
pekáreň, kde sme si zaobstarali čerstvý, 
chrumkavý, voňavý chlebík, ktorý sme cestou 
domov spolovice spapkali. Na obrázku číslo 
jeden sú Marietka Bernátová a Števo Hudák na 
začiatku obce Kvašov. 
 
Marec je v celosvetovom meradle mesiacom, 
kedy si silnejšia polovica populácie patrične 
uctieva tu slabšiu (ale podstatne krajšiu), teda 
naše dievčence, ženy aj starké. Na návrh Marietky sme v nedeľu 8. marca 2020 vycestovali do Soblahova 275m, 

k rozhľadni Dúbravka 365m, aby sme si tu 
pripomenuli Medzinárodný Deň Žien. Naše členky 
si „vyprosili“ krásny slnečný, doslova jarný deň 
a z toho dňa bolo do análov nášho Klubu 
zaznamenané aj toto: ...Ako obvykle krabičky s 
lakotkami, fľaštičky a iné bohumilé potraviny 
zaplnili veľmi rýchlo stôl pod rozhľadňou a slova sa 
ujal prezident Števo Hudák. Okrem hrejivých slov 
uznania prehlásil, že nebyť našich žien, ktoré sa 
usilovne a so zanietením usilujú nás chlapov 
kultivovať, my chlapi by sme sa ešte dnes šplhali po 
stromoch ako opice. Chcel som síce ešte 
pokračovať, ale moju snahu predčasne ukončila 
potleskom jedna turistka, ktorá si údajne zabudla 
ráno užiť dávku liekov a tak (tiež iba údajne) bola 
rozhodnutá urýchlene vyprázdňovať prichystané 

štamperlíky. Na obrázku číslo dva je výprava SENIORKLUBU pred rozhľadňou Dúbravka: z ľavej strany Janka 
Vaváková, Hanka Uhrínová, Vierka Bellanová, Anka 
Štefková, Emil Kotián, Števo Suchý, Elenka Suchá 
a Števo Hudák. Kľačia (nie za trest-hi-hi) Marietka 
Bernátová, Bolek Vričan, Naďa Rybárová a Gabika 
Mažáriová.                                                              
 
V nasledujúcich dňoch sme v dôsledku známych 
udalostí vyhlásili tzv. individuálnu turistiku v rámci 
ktorej som v piatok 13. marca roku 2020 absolvoval 
výlet na Jastrabskú skalu 665m. Bol to pekný deň 
za príjemného počasia. Na obrázku číslo tri je Števo 
Hudák v pohode na vrchole Jastrabskej skaly.Vo 
štvrtok 19. marca 2020, teda „na Jozefa“ bolo (už 
tretí deň po sebe) úžasné počasie: slniečko svietilo 
ako „o dušu“, teplota sa vyšplhala cez 20° C a tak 
prišiel nápad po cyklo túrach okruh cez Dubové, 
okruh cez Slovenské Pravno aj na tretiu cyklotúru 



v roku 2020 do Príboviec. Medzičasom sa situácia 
s koronavírusom zdramatizovala a tak na obrázku 
číslo štyri je Števo Hudák v Príbovciach už v „plnej 
zbroji“. Popravde, nenapadlo by ma, že na druhý 
deň už bude opäť pľušť a nepohoda.   
Dnes, keď píšem príbeh SENIORKLUBU TURISTIKA 
Diviaky na prahu Jari 2020 už je situácia 
dramaticky iná. Máme novú vládu, niečo cez 200 
občanov nakazených koronavírusom a my, 
dôchodcovia môžeme si zájsť do obchodu pre 
poživeň denne iba od 9,00 do 12,00 hodiny. A, vo 
všeobecnosti, odporučenie nevychádzať z domu 
– bytu!! Čo už, keď sa niektorým z našich rodičov 
podarilo prežiť vojnu, snáď aj my to ustojíme. A 
na záver?: Buďme optimisti ale napriek tomu 
majme mobil vždy po ruke a na ústach a nose 
rúšku. A pamätajte milí rovesníci že....“Nikdy nie 

si tak starý, aby si nezačal snívať nový sen, aby si si neurčil ďalší cieľ“.  
 
 

 
 
 

Štefan Hudák, majster turistiky 
prezident SENIORKLUB TURISTIKA Diviaky 
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