
SENIORSKE TURISTICKÉ PRÁZDNINY 2019 

Popri rôznych „univerzitách tretieho veku“ sa členky a členovia SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky cez prázdniny 

intenzívne venovali poznávaniu našej krásnej Slovenskej 

prírody, ale nevyhli sa ani spoločenským aktivitám 

Klubu.  

Už na začiatku prázdnin nás zasiahla smutná správa: 

v piatok 5. júla opustil náš kolektív dobrý človek, jeden 

zo zakladateľov nášho Klubu, veľmi obľúbený priateľ 

Jožko Stiegel z Banskej Bystrice. Vyprevadiť ho do 

„turistického“ neba sa vo štvrtok 11. júla vybrali 

Marietka Bernátová, Števo Hudák, Gabika Mažáriová 

a Majka Urbanová – na obrázku číslo 1. (od ľavej 

strany).  

V sobotu 27. júla sme v našej Klubovni realizovali 

stretnutie členov, aby sme si pripomenuli obyčajné aj 

„výročité“ sviatočné dní niektorých z nich, ktoré mali v prvom polroku 2019. Že sa tento akt odohral vo veselej 

a prajnej atmosfére nech čitateľ nepochybuje – viď 

obrázok číslo 2. 

V stredu 7. augusta tohto roku si viacerí z nás návštevou 

staroslovanského archeologického náleziska Hradisko 

Valy nad obcou Bojná splnili velikánsky sen. Hradisko je 

situované v lese, v nadmorskej výške 390 – 430 metrov, 

v príjemnom prostredí na prechádzku a zamyslenie sa 

nad životom dnes v porovnaní so životom našich 

prapredkov. Na obrázku číslo 3 ich prezident pekne 

zoradil medzi našich (v tomto prípade „drevených“) 

historických velikánov: z pravej strany Vierka Bellanová, 

Elenka Gogová, Anka Štefková, Gabika Mažáriová, 

Marietka Bernátová, Martin Bugoš a od „stožiara“ 

s fotoaparátom včas dobehol aj prezident Števo Hudák. 

Veru, je to podivuhodné, presnejšie by bolo úcty hodné, ako tohtoročné diviacke seniorské turistické prázdniny boli 

doslova nabité. V priebehu dvoch mesiacov sme 

realizovali spolu 29 turistických vychádzok z celkovou 

dĺžkou 611 km a prevýšením 10.475 metrov, na ktorých 

sa zúčastnilo 128 turistov. Nuž – jeden by to 

okomentoval ako: ...aj na koňa dosť, či?...  

Čo je to šťastie? To je otázka? Keď mi onehdy položil 

túto otázku jeden novinár, zamyslel som sa. Odpovedal 

som niečo ako: ...cítim sa ako šťastný človek. Môžem si 

robiť čo chcem (nie síce až tak doslova!), môžem chodiť 

do hôr, či poznávať svoju domovinu kedy chcem, kde 

chcem. Žijem si svoj dôchodcovský život, pre ktorý mám 

maximálne pochopenie od svojich už zaopatrených detí 

dcéry Soni a jej rodiny, aj syna Števa. Aj zdravíčko mi 

slúži primerane dobe a veku. Mám okolo seba dobrých, múdrych ľudí. Tak, takto si žijem... Aj všetkým okolo prajem 

niečo podobné. 
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