
 
DIVIACKI TURISTI SENIORI a Máj, mesiac lásky a korony  

 
Pre mnohých spoluobčanov je Máj najkrajším a najinšpiratívnejším mesiacom roka. Veď Deň matiek, 
rozkvitnuté čerešne a ľudové zvyky s tým spojené sú úžasné. Tohtoročné májové dni však tieto očakávanie 
vonkoncom neponúkli. Lebo – korona. Nariadenia a odporučenia v tejto súvislosti odsúdili nás, občanov, do 
karantény a obmedzení nebývalých 
rozmerov. Aj členovia SENIORKLUBU 
TURISTIKA Diviaky cítili veľké 
obmedzenia ich obvyklých činností. 
Vyhlásili sme však obdobie, 
individuálnej turistiky a tak sme 
odvracali trúchlivé pocity spomedzi 
domácich štyroch stien. 
Úvodným dňom májovej individuálnej 
turistiky bola sobota 9. mája, deň 
sviatočný, kedy si všetci normálni 
ľudia pripomenuli 75. výročie 
ukončenia 2. svetovej vojny. Krásny 
slnečný deň a tak som sa vybral na 
individuálnu cyklo jazdu smer Bralová 
skala 826m. Bol to deň predurčený na 
pobyt v prírode: slnečno a teplo. 
Postupne sa však z Bralovej skaly stával „václavák“ a tak, keď sa priestor začal zapĺňať Prievidžanmi, pobral 
som sa na spiatočnú cestu. Cez Hornú Štubňu som sa dostal až na železničnú stanicu Čremošné, kde ma 
výpravčička ponúkla chutnou kávičkou. Obrázok číslo jeden  je práve z tohto miesta a zobrazuje Števa 
Hudáka s výpravčičkou Soňou Švecovou.   
Za prísnych bezpečnostných opatrení sa diviacki turisti seniori rozhodli pripomenúť si snáď najkrajší sviatok 

v roku – Deň Matiek a to v nedeľu 10. 
mája tohto roku na Znieve 985m. Opäť 
a zase krásny slnečný deň, príjemne 
teplo. V minulosti bolo v našom Klube 
dobrým zvykom, že Deň Matiek bol 
príležitosťou poďakovať sa a uctiť si 
svoje členky, pričom sa to neobišlo bez 
toho, aby sme ich nevybozkávali 
a nevystískali. Tentoraz to bolo úplne 
iné – bez „intímnosti“. Po 
prezidentovom privítaní na vrchole 
Znieva sa prítomným príslušníčkam 
nežného a krajšieho pohlavia 
prihovoril aj primátor nášho mesta 
Turčianske Teplice a poslanec 
Národnej rady SR Igor Hus. Pri tejto 
príležitosti som nezabudol zdôrazniť aj 
zásluhy našich žien (a babičiek) na 

tom, že nás chlapov celoživotne kultivujú, v terajšej reči „edukujú“ a že sa im v tejto oblasti aj viac-menej 
darí. Nebyť toho ich úsilia, my chlapi by sme sa isto iste  ešte stále šplhali po stromoch ako opice. Na 
obrázku číslo dva vidíme od ľavej strany Naďku Rybárovú, Marietku Bernátovú, primátora Igora Husa, Števa 
Hudáka, Janku Vavákovú a budúceho turistu seniora Robka Šveca.  
Pred niekoľkými dňami boli slovenskej pospolitosti pod číslom 4  oznámené významné úľavy na ktoré sme 
nato-tata v sobotu 16. mája 2020 reagovali, výsledkom čoho je obrázok číslo tri z krtinca Stráž 534m nad 



obcou Socovce. Z pravej strany pózujú Anka Štefková, Hanka Uhrínová, Emil Kotián, Vierka Bellanová, 
Naďka Rybárová, Števo Hudák, 
Marietka Bernátová a Bolek Vričan. 
V piatok 22. mája tohto roku sa naši 
členovia, v dôsledku plechovej oblohy, 
opäť rozhodli vyjsť si na výlet. Tentoraz 
našim cieľom bol Vyšehrad 829m. Ako 
môžete vidieť na obrázku číslo štyri, 
nálada bola vynikajúca, lebo sme sa už 
mohli pohybovať spoločne až celá 
stovka turistov, pravda, so 
vzdialenosťou medzi sebou minimálne 
5 metrov. Ale, čo ospravedlňuje tento 
obrázok je to, že pri fotografovaní už 
„hrušky“ na nose neboli nutné a tak 
vidíte po dlhých týždňoch spoločný 
obrázok členov SENIORKLUBU 
TURISTIKA Diviaky „hore bez“ a to 
legálne. Z ľavej strany sú to: Janka Vaváková, Hanka Uhrínová, Laco Smolen, Anka Štefková, Elenka Gogová, 

Marietka Bernátová, Gabika 
Mažáriová, Naďka Rybárová, Bolek 
Vričan, Majka Urbanová, a Števo 
Hudák a pri psíkovi kľačí Gitka z MT. 
Nuž to boli aktivity SENIORKLUBU 
v koronovom máji roku 2020. Vážení 
spoluobčania. Chcem Vám týmto 
oznámiť, že sa už môžete celkom 
pokojne k nám pridať a zažiť podobné 
šťastné chvíľky ako my – v prírode.  
Ono, v SENIORKLUBE TURISTIKA 
Diviaky iste robíme aj chyby, ale: 
hovoríme prepáč, nezriedka dávame 
aj druhé šance, smejeme sa spolu, 
pomáhame si navzájom, hovoríme 
pravdu, ale hlavne – MÁME SA RADI.   
 

 
 

Štefan Hudák, majster turistiky 
prezident SENIORKLUB TURISTIKA Diviaky 
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