
SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY – SPOMIENKY NA ROK 2017 

V roku 2017 pôsobilo v SENIORKLUBE TURISTIKA Diviaky spolu 17 „kmeňových“ členov z toho bolo 9 dievčeniec. 
O program tejto množiny turistov, budem ich (diplomaticky) nazývať „extrémne skúsených turistov“ sa vlani postarali 

vo väčšine prípadov prezident a viceprezidentka Klubu 
(Hudák a Bernátová), ale, pridali sa aj ďalší: Gabika 
Mažáriová a „motor“ našej skupiny Ľubka Bugošová. Tie 
dve by najradšej chodili po horách aj každý druhý deň, 
ale limitujúcim faktorom v tomto smere je tu dochádzka 
do práce (zatiaľ) druhej menovanej dievčiny. V našom 
Klube sa v roku 2018 stala aj ďalšia nezabudnuteľná 
„chvíľka“, keď cestou ku Kamennému moru nad Vyhňami 
Peter Lesay udelil trom svojim spolupútničkám hrdý titul 
„Fnk“, čo v preklade do slovenčiny znamená, že 
Fanatičkami sa týmto okamihom stali Ľubka Bugošová, 
Gabika Mažáriová a Marietka Bernátová. Organizátori 
SENIORKLUBU v roku 2017 pripravili a realizovali spolu 
80 túr, vychádzok či prechádzok (obrázok č. 1), na 
ktorých sa zúčastnilo 421 našich členov a sporadicky sa 

k nám pripojilo aj 77 turistov „amatérov“ z iných Klubov. Na týchto akciách sme precestovali hromadnou dopravou 
spolu 1474 km a následne, keď sme na konečnej vystúpili z autobusu či vlaku, prešli sme pešo spolu 1737 km 
s prevýšením 262.655 metrov. Čísla sú to naozaj presné, veď ich spočítala naša pani profesorka (Gabika)! O tom, ako 
sa v tejto oblasti darilo prezidentovi Hudákovi radšej pomlčím – stačí, keď poviem, že v roku 2017 bol na horách 
spolu 129 dní. No, fuj??!! 

Organizátori SENIORKLUBU zrealizovali v roku 2017 aj 
dve verejné turistické podujatia PKT Diviaky: v októbri 
42. Národné stretnutie turistov veteránov na Bralovej 
skale 829m a v novembri 37. ročník jedného z hlavných 
turistických podujatí Klubu slovenských turistov 
FESTIVAL ĽUDIA A HORY (obrázok č. 2). To je dlhé roky 
naše „reprezentačné“ podujatie, ktorým šírime dobré 
meno nášho Klubu aj za hranicami Slovenska. 

Ani DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ na prospech našich 
spoluobčanov nie je našim turistom seniorom cudzia. 
Veď čítajte: dali sme vyrobiť a aj ich na kopcoch 
nainštalovali dve vrcholové tabuľky a to na Ďurovie 
vrchu 934m (pohorie Javorie) a na Plašnej 889m v pohorí 
Pieniny. V sobotu 14.10.2017 pod vedením nášho primátora Igora Husa sme vyčistili a kde to bolo potrebné aj 

upravili Náučný turistický chodník v lesoparku Bôr 
(obrázok č. 3). Na tejto bohumilej činnosti sa zúčastnilo 
spolu 30 seniorov a odpracovali spolu 209 hodín.  

Stretli nás v tom roku 2017 aj „neplechy“: choroba 
vážne kvári jedného zo zakladajúcich členov 
SENIORKLUBU Jozefa Stiegela, ktorého už chodíme 
navštevovať, žiaľ, iba do hospicu. Nožičku si pod 
hradom Bukovec poškodila Marietka Bernátová 
(obrázok č. 4). Teraz je už, našťastie, v poriadku. Májka 
Urbanová má už síce nové kolienko, ale chodiť aj po 
dvoch mesiacoch jej robí veľké ťažkosti.  

Kronika SENIORKLUBU za rok 2017 je už hotová. Kým 
sa tých 50 strán naplnilo, musela naša „najskúsenejšia“ 
členka Gabika Mažáriová ťuknúť do klávesnice počítača 

– 28.475 krát. Srdečná vďaka ti, Gabika za nás, aj za našich potomkov. Načim poďakovať aj organizátorom 
SENIORKLUBU za ich ochotu  a čas, ktorý venujú príprave a realizácii „náplne práce“ svojich blížnych. Vďaka za 



spoločnosť patrí aj všetkým našim členom za ich ochotu urobiť niečo dobré pre svoje zdravie a dobrú náladu sebe aj 
ostatným.  

Na rok 2018 majú členovia SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky smelé plány. Spomeniem iba niektoré: vo februári si 
pripomenieme päť úspešných rokov činnosti nášho 
SENIORKLUBU a nielen pripomenieme. Prezident vyzval 
osadenstvo SENIORKLUBU aj k, takpovediac, fyzickému 
pripomenutiu si tejto udalosti a to výstupom na „náš“ 
kopec, na Drienok 1268m každý mesiac vždy 15-teho 
o 12:00 hodine sa stretneme na vrchole. Aj keď tento 
nápad bol prijatý iba veľmi „vlažným“ potleskom, 
uvidíme. Členovia Seniorklubu si určite splnia svoj sľub 
primátorovi nášho mesta Igorovi Husovi a v apríli 
a októbri „vyčistia“ náučný chodník v lesoparku Bôr. 
Prezident tiež vynoví turistické značenie na trase tohto 
nášho jediného Náučného chodníka. Ak tak neurobí 
oficiálna Komisia značenia KST, tak v tom prípade 
osadíme na poslednom z 51. najvyšších vrcholov 
slovenských pohorí, na Priehrští 1209m v Spišskej 
Magure vrcholovú tabuľku a na našom Drienku necháme vyrobiť a vymeníme už opotrebovanú vrcholovú tabuľku za 
novú. A, samozrejme, pripravíme pre seba a aj pre našich spoluobčanov primeraného veku ďalšie desiatky pekných 
turistických podujatí – ak, pravda – dožijeme.  

 A čo si zaželať do Nového roku 2018: Pevné zdravie, naplnenie svojich snov, bezstarostný život v réžii Sociálnej 
poisťovne, prosto – ŠŤASNÝ NOVÝ ROK 2018. A dodám, aspoň trošku pochopenia od našich mladších kolegov 
v Prvom klube turistov v Diviakoch.  

Štefan Hudák, majster turistiky                                                                                                                                                 
prezident SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky 
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