
SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY – JÚNOVÉ AKTIVITY 

V mesiaci jún 2019 členovia SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky finišovali s plnením podmienok nášho krátkodobého Projektu „7 
divov Trenčianskeho kraja“. Na obrázku číslo 1, ktorý je zo Sedla Lúčky 550m sú, z ľavej strany Števo Hudák, Marietka 

Bernátová, Števo Suchý, Peter Lesay a zospodu ich istí Naďa 
Rybárová. Bol to krásny výlet a uskutočnil sa v sobotu 1. júna. 
Vo štvrtok 13. júna sme sa vybrali porozhliadnuť sa z krásneho 
vyhliadkového kopca Temešská skala 910m. Bola to ale 
poriadna strmina, ale, ako vidíte na obrázku číslo 2, si (z ľavej 
strany) Peter Lesay, Naďa Rybárová, Marietka Bernátová 
a Števo Hudák príjemne „voľkajú“ za rozhľadovou ružicou na 
Temešskej skale 910m, ktorá nám ukazuje kde, ktorým smerom 
je aký kopček, či obec. 

 Ak si naši členovia pred mesiacom dôstojne pripomenuli Deň 
matiek, tak v sobotu 15. júna roku 2019 to bol nemenej 

slávny Deň otcov 2019, ktorý sme oslávili na jednom z našich 
obľúbených miest, na Trojmedzí SK-CZ-PL 565m, nad kysuckým 
Čiernym. Na obrázku číslo 3 z ľavej strany Bernátová, Mažáriová, 

Štefková, potom nasledujú oslávenci Hudák, Suchý a Lesay 
a množinu dievčeniec uzatvárajú Rybárová a Suchá. Všimnite 
si detail: všetci držia rukách „niečo“. Bolo nám v ten deň 
krásne, aj keď nás bolo pomenej. 
Z plnou vervou pokračujú diviacki seniori aj v návštevách 
miest z Projektu Nezvyčajné názvy obcí SR. V sobotu 22. júna 
sa po strastiplnom cestovaní (422 km vo vlaku a autobuse) 
dostali až na dohľad starobylého Zobora 587m a to do 
Krvavých Šenkov 175m. Na obrázku číslo 4 Marietka 
Bernátová a Števo Hudák „na tvári miesta“. Tento, bývalý 
majer je opradený strašidelnými povesťami. Aj vodič autobusu, ktorým sme sa viezli tvrdil, že jeho kolega tu videl prechádzať sa 
„bielu pani“. 
Je potrebné skonštatovať, že Marietka Bernátová, Peter Lesay a Števo Hudák ako prví z nášho Klubu v tomto mesiaci dokončili 
návštevy 7 divov TN kraja a poslali príslušné Záznamníky na vyhodnotenie a udelenie príslušných ocenení do Trenčína.  
Celkovo naši členovia sa v mesiaci jún roku 2019 vybrali do prírody 15 krát a to naprieč celým Slovenskom, vrátane Vysokých 

Tatier. A júnový odkaz našim spoluobčanom? – tentoraz znie:  

„Už roky dostávaš každý deň novú šancu na zmenu svojho života, tak to raz skús“!.....a poď s nami do sveta. 
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