
SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY – DEŇ MATIEK 2021 

Projekt ZABUDNUTÉ OBCE V TURCI, ktorý sme v SENIORKLUBE v rámci „univerzity tretieho veku“ 
vyhlásili, mal v utorok 4. Mája 2021 pokračovanie cyklojazdou Števa Hudáka do piatej v poradí, obce – 

Valentová 462m. Táto, pôvodne samostatná 
obec, bola v roku 1991 pričlenená k obci Laskár 
458m a dnes je zaujímavosťou tejto obce už 
iba jediný hospodársky subjekt Ranč Amadeus 
a interesantný historický „kúsok“, drevená 
zvonica, ktorý je zadokumentovaný na obrázku 
číslo jeden, kde Števo Hudák pózuje pred ňou 
a prekvapivo? „úhľadne“ upravenou úradnou 
tabuľou obce.    

DEŇ MATIEK je jedným z najkrajších 
a najpôsobivejších sviatkov v roku a členovia 
SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky si tento deň 
každoročne s láskou pripomínajú. Tí, ktorí to 
môžu urobiť osobne, majú šťastie. Ostatní, 

ktorým to osud nedoprial, sa vyberú na miesto večného odpočinku svojej mamičky a urobia tak položením 
kytice kvetov a tichou spomienkou. Diviacki 
turisti seniori sa v sobotu 8. Mája 2021 vybrali 
uctiť si Deň Matiek na cestu zo Slovenského 
Pravna, cez Brieštie na Repeš 745m. Tu sme 
zaželali, na obrázku číslo dva (z ľavej strany 
Bolek, Števo 1, Števo 2 a náš hosť zo Zvolena 
Roman) našim šiestim prítomným mamičkám 
(z ľavej strany Naďka, Janka, Marietka, Elenka, 
Gabika a Hanka) pevné zdravie, krásne 
zajtrajšky, ale aj pohodovú prítomnú chvíľku. 
Pokračovaním túry na vrch Závozy 912m sme 
si tiež pripomenuli koniec apokalypsy druhej 
svetovej vojny, ktorú pred 76. rokmi zavŕšila 
Červená armáda v Berlíne. Záverečný 
fototermín dňa, obrázok číslo tri 
v Turčianskych Tepliciach, kde sme realizovali „brífing“ pri kávičke vypovedá za všetko. Z ľavej strany Janka 
Vaváková, Hanka Uhrínová, Gabika Mažáriová, Marietka Bernátová, Naďka Rybárová, Števo Hudák, Elenka 

Suchá, Bolek Vričan a Števo Suchý – všetci 
vysmiati a šťastní, že sme sa po cca pol roku 
karantény mohli opäť všetci stretnúť.  

V stredu 12. Mája 2021 sú členovia 
SENIORKLUBU opäť na cestách a smerujú 
k Vyšehradu 829m, aby v tejto oblasti vykonali 
opäť dve, takpovediac „povinné jazdy“. Najprv 
TRADIČNÉ BOZKÁVANIE DIEVČENIEC POD 
ROZKVITNUTOU ČEREŠŇOU a neskôr, na 
vrchole, aj pokračovanie najmasovejšieho 
projektu Klubu Slovenských turistov 100 
JARNÝCH KILOMETROV 2021. Na obrázku číslo 
štyri je to úplne jasne vidieť, že sa chlapom ako 
hory Bolekovi Vričanovi a Števovi Hudákovi 

nepodarilo nakriatnuť naše prítomné dievčence Naďku Rybárovú, Gabiku Mažáriovú ani Marietku 



Bernátovú k realizácii zaužívaného a s veľkou ochotou využívaného „bozkávacieho“ rituálu. Zachovali sa 
k nám naozaj tak, ako ta baba k svojmu manželovi, čujte: „Starý, došla mi múka, zober tašku a choď pre ňu 

do obchodu! Ale miláčik, vraví bojazlivo 
manžel, veď vonku leje ako z krhle, žeby si 
tam ani psa nevyhnala. A kto ti hovorí, aby si 
so sebou zobral aj psa, ha??!!“ Tentoraz však 
mali babeny naozaj kvalifikovanú 
a nespochybniteľnú výhovorku – lebo 
koroňa!!! Ale v spomínanom projekt KST sme  
naozaj pokračovali výstupom na  Vyšehrad 
829m.   

Keďže medzi časom skončil zákaz 
vychádzania a aj karanténa je už fuč, zvolal 
prezident SENIORKLUBU Števo Hudák na 
sobotu 15. mája 2021 8. VALNÉ 
ZHROMÁŽDENIE členov SENIORKLUBU, aby 

sme zhodnotili našu činnosť v koroňovom roku 2020 a nastolili program na, dúfajme, zbytok 
„pokoroňového“ roku 2021. A v neposlednom rade tiež, aby sme oslávili významné „okrúhliny“ našej milej 
členky Hanky Uhrínovej. Milá Hanka: pevné zdravie, všetko iba to najlepšie, najkrajšie i najlahodnejšie Ti pri 
tejto príležitosti želáme a ďa-ku-je-me za Tvoju spoločnosť aj za –  tekuté dary. A nakoniec ešte ohliadnutie 
za mesiacom Máj 2021: „Pravá krása ženy nie je v jej postave, v spôsobe oblečenia či v štýle jej účesu. 
Krásu ženy vidno v jej očiach, pretože sú oknom do jej duše, miestom, kde prebýva láska“. 

Štefan Hudák, majster turistiky 

 Pre Teplické jún 2021   
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