
DIVIACKI TURISTI SENIORI vo Februári 2020 

 
Zimná krajina má svoje čaro a diviacki turisti seniori o tom vedia svoje. Iba že, 7. februára tohto roku, keď sme sa 

vybrali na Spiš za ďalšou 
obcou s nevšedným názvom 
o tradičnom bielom 
„poprašku“ nebolo ani 
chýru ani slychu. Dravce 
652 (obrázok číslo 1) sú 
stará spišská obec, kde sme 
okrem kostola bez veže 
(požiar od blesku v roku 
1875) našli aj najstarší most 
na Spiši, ktorý pamätá ešte 
koniec 13. storočia. Oveľa 
„čerstvejšia“ je jedna 
z pamätných tabúľ na 
budove tunajšieho 
Obecného úradu, ktorá 
pocestnému oznamuje, že 
táto obec bola oslobodená 
sovietskou armádou (a nie 
našimi dnešnými „bratmi“ 
z opačného konca sveta) 27. 
januára roku 1945. 
Už o dva dni na to, v nedeľu 
9. februára je skupina 

diviackych seniorov vo Vysokých Tatrách (podujatie Snežné psy) a to aj napriek panike vo svete z „verona“ – či 
„korona“ vírusom? Obidva tieto vírusy sú pre človeka nebezpečné, čo sa už nedá povedať o nadnárodných firmách, 
ktoré sa „starajú“ o naše zdravie. Naši sa však o seba veľmi dobre postarali, viď obrázok číslo 2 a to až tak, že by ich 
neidentifikovala možno ani vlastná mať – ako sa hovorí. Radšej ich teda rad-radom predstavím a to od ľavej strany: 
Naďa Rybárová, Elenka Suchá, Marietka Bernátová, Števo Suchý, Hanka Uhrínová a Števo Hudák, prezident 
SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky. 
Vysoko nad nami sa, ako svedkovia 
tejto udalosti hrdo týčia Lomnický 
2634m aj Kežmarský štít 2558m. 
Na obrázku s číslom 3 je už situácia 
zo soboty 15. februára roku 2020 
na Lietavskom hrade 635m. 
Členovia SENIORKLUBU sa opäť 
a znova, aj po siedmych rokoch 
stretli na mieste, kde bol 16. 
februára 2013 založený náš Klub. 
Z ľavej strany je Števo Hudák, 
majster turistiky, ďalej Elenka 
Suchá, Janka Vaváková, Emil 
Kotián, Maťo Bugoš, Bolek Vričan, 
Marietka Bernátová, za ňou Števo 
Suchý, prvá z dvoch dnešných 
“Evičiek“, Hanka Uhrínová a Robko 
Švec. Druhá „Evička“ kľačí (nie za 
trest?!?!) pred nami. Pri tejto 
príležitosti prezident 
SENIORKLUBU pripravil pre 
všetkých svojich členov jubilejný 
darček v podobe špeciálneho nápoja v špeciálnom balení. Minutou ticha sme si pri tejto príležitosti pripomenuli aj 



smutnú skutočnosť, totiž, dnes sú tu prítomní už iba traja zo štyroch turistov-zakladateľov Klubu M. Bernátová, L. 
Smolen a Š. Hudák. Štvrtý, Jožko 
Stiegel, už organizuje svojich 
nových kamarátov v turistickom 
nebíčku. Jožko, česť Tvojej 
pamiatke, veľmi často na Teba 
spomíname, chýbaš nám.    
V stredu 26. februára tohto roku 
sme sa vybrali na kávičku do 
Chaty pod Soliskom 1825m. 
Prognózy počasia na tento deň 
boli fakt – nem dobré. Napriek 
tomu, či práve preto? (to vám 
tak z hlavy a hneď teraz 
nepoviem!!??) sme tu a podľa 
obrázka číslo štyri je jasné, že 
tentoraz sa meteorológovia 
nepomýlili. Vľavo sa o požičané 
paličky!!! opiera Peter Lesay, 
uprostred, so svojimi paličkami je 
Marietka Bernátová, 
viceprezidentka SENIORKLUBU 
a napravo sa postavil Števo 
Hudák, ktorého nové titánové 

kolienko dnes úspešne maturuje vo vysokohorskom prostredí (500 metrov stúpania a tiež, žiaľ, aj klesania). Nuž, 
takto si my tu, na svojej rodnej hrude žijeme a – máme sa radi. Je nám spolu dobre a pravidelne každý mesiac 
čakáme, kedy sa nám ozve naša ustanovizeň (Sociálna poisťovňa). Treba povedať, že na nás ešte nikdy nezabudla (tak 
jej treba). A čo dodať na záver?, moje dávne krédo: ...Než zhrdzavieť doma pri televízore, to radšej sa zodrať na 
horách.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Štefan Hudák, majster turistiky 
prezident SENIORKLUB TURISTIKA Diviaky 
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