
Plešatci na Drienku ? – opäť víťazne. 
 

V čase od 7. do 10. júla tohto roku sa konal v Turci 58. Slovenský zraz turistov 
a diviacki turistickí organizátori do programu tejto hlavnej akcie Klubu Slovenských turistov 
prispeli „čerešničkou na torte“ v podobe jubilejného, 15. Národného stretnutia plešatých 
a bradatých turistov na Drienku, ktoré 
realizovali v sobotu 9. Júla 2011. 
K tradičnému spoluorganizátorovi, mestu 
Turčianske Teplice, sa tento raz pridala aj 
obec Rakša a – pre turistiku úplne ideálne 
počasie.  

Už dve hodiny pred otvorením 
podujatia sa to na vrchole Drienka, 
v nadmorskej výške 1 268 metrov len tak 
hemžilo turistami, ktorí sa pôžitkársky 
vyhrievali na slniečku. Krátko pred poludním 
predseda PKT Diviaky Štefan Hudák oslovil 
a privítal účastníkov, medzi nimi aj primátora mesta Turčianske Teplice Michala Sygúta, 
podpredsedu Klubu Slovenských turistov Štefana Kuiša, ale aj podpredsedu Klubu Českých 

turistov Jana Babniča a predsedu 
Maďarského turistického spolku 
Vencela Palmaia, čím sa toto stretnutie 
zaradilo do kategórie s medzinárodnou 
účasťou. Štefan Hudák potom krátko 
oboznámil prítomných s históriou PKT 
Diviaky, ktorý si v roku 2011 pripomína 
35. výročie úspešnej činnosti, aj 
s históriou stretnutí plešatých 
a bradatých turistov na Drienku. 
K prítomným turistom sa potom 
prihovoril aj primátor nášho mesta 
a plešatcov a bradáčov pozdravili aj 

podpredseda KST Štefan Kuiš a podpredseda KČT Ján Babnič.  
Následne primátor Sygút odovzdal do rúk predsedu klubu Ďakovný list pre PKT 

Diviaky, viacerým členom PKT Diviaky a funkcionárom KST Spomienkové listy mesta 
Turčianske Teplice, vydané pri príležitosti 
35. výročia založenia Klubu.  

„Odborná porota“ pod vedením 
Marietky Bernátovej zatiaľ úporne 
pracovala na vyhodnotení súťaže 
o najpočetnejší kolektív plešatcov 
a bradáčov. Vyhlásenie výsledkov súťaže 
prebehlo tradične za všeobecnej veselosti 
a zábavy, no, ako to už býva, nakoniec sa 
„najhlučnejšie“ tešila len jedna časť 
súťažiacich. Zvíťazili plešatí turisti 
v pomere 18 ku 7. Titul „Najpôsobivejšia 



plešinka“ si do Bánoviec nad Bebravou odniesol Miroslav KORDOŠ a titulom 
„Neprehliadnuteľná briadka“ sa bude jeden celý rok vystatovať Vladko Demian 

(predpokladáme, že spolu s manželkou 
Májkou??) na Ponikách. Samozrejme, 
s chutným pivkom, čoby odmenou pre 
víťazov, sa plešatci (viac-menej ochotne) 
podelili s protivníkmi a tak spokojnosť 
a zmier zavládli v tejto špecifickej komunite 
turistov. Najočakávanejším bodom 
programu týchto stretnutí však býva ťah 
turistickej tomboly. Do tomboly prispeli aj 
spoluorganizátori a tak bola mimoriadne 
bohatá a pestrá. Úplne „mimoriadne“ sa pri 
ťahu tomboly usmievalo popri slniečku aj 

šťastie - na nežnejšie pohlavie a tak si chlapi síce trochu pofŕľali, ale, keďže spomínané 
„subjekty“ boli väčšinou len sporo odeté, tak svoju nespokojnosť prejavovali iba 
„v kuloároch“ Drienka (za kríkmi, aby ich dievčence nebodaj nepočuli?).  

Záverečné „fototermíny“ pre plešatých, bradatých turistov, ale aj spoločný pre obidve 
skupiny, bývajú síce pre súťažiacich dosť „otravné“, ale – potrebné. Aj na obrázkoch vidíte, že 
sa dotyční páni tvária dôstojne a kultivovane, primerane dôležitosti chvíle.  

Ako sa hovorí: päť minút slávy pominie rýchlo a život sa vracia do obvyklých koľají. 
Skutočne mi bolo clivo na duši, keď 
som vyslovoval tú záverečnú 
formulku: jubilejné, 
medzinárodné, 15. Stretnutie 
plešatých a bradatých turistov na 
Drienku je skončené, prajem vám 
šťastný návrat do svojich 
domovov. Ešte skontrolovať 
a upratať terén a odchádzame 
z Drienka. Chcem aj touto cestou 
poďakovať spoluorganizátorom 
podujatia, mestu Turčianske 
Teplice a obci Rakša, menovite 
primátorovi Michalovi Sygútovi 
a starostke Anke Ursínyovej. Srdečná vďaka patrí aj diviackym organizátorom Marietke 
Bernátovej, Janke a Jankovi Fekečovcom a Robkovi Švecovi. A, samozrejme, všetkým 
prítomným turistom za to, že prišli v hojnom počte a „zaplnili dom“, že urobili niečo pre 
svoje zdravie, že utvorili nádhernú spoločnosť, ktorá sa na vrchole Drienka skoro dve hodiny 
bavila a to doslova a do písmena. Vďaka vám, priatelia a dovidenia o rok. 
 
 

Štefan Hudák, majster turistiky 
Predseda PKT Diviaky 

 


