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Po dôstojnej rozlúčke so „starým“ rokom 2019, ktorá sa odohrala na Veľkom Straníku 770m, načim privítať ten 

celkom „novučičký“ rok, ktorý sa bude písať tak 
príťažlivo, že – dvadsať dvadsať. Na obrázku číslo 1 
vidíme takmer celú komunitu SENIORKLUBU 
TURISTIKA Diviaky vo svojej Klubovni pri rokovaní 
nášho 7. Valného zhromaždenia. Z ľavej strany sedia 
Vierka Bellanová, Naďa Rybárová, Mária Kozová, 
Elenka Gogová, Janka Vaváková. Ďalej, z ľavej strany 
Števo Hudák, Marietka Bernátová, Peter Lesay, 
Hanka Uhrínová, za ňou Laco Smolen, Bolek Vričan, 
Ľubor Bellák, Elenka Suchá, Števo Suchý a vzadu stoja 
Emil Kotián, Ľubka Bugošová a Gabika Mažáriová. Je 
sobota 4. januára 2020 a turisti seniori jednak 
zhodnotia svoju činnosť v roku predchádzajúcom, aby 
zároveň „načali“ aktivity roku 2020. Prezident Štefan 
Hudák v Správe o činnosti v roku 2019 hovoril o 

vlaňajších Hlavných turistických podujatiach, o Projektoch, ktorých podmienky sme plnili (a niektorí ich aj splnili), o 
výkonnostnej turistike, aj o aktivitách našich členov v 
roku 2019 všeobecne. V roku 2019 sme realizovali 
spolu 138 turistických akcií na ktorých sa zúčastnilo 
spolu 509 turistov, pričom prešli viac ako 2.000 km s 
prevýšením viac ako 40.000 metrov. Za realizáciou 
týchto akcií sme však museli použiť aj prostriedky 
hromadnej dopravy a to v rozsahu viac ako 22.000 km 
vlakom + viac ako 3.200 km autobusom. Na rok 2020 
sme si stanovili spolu 9 Hlavných turistických podujatí 
Klubu, realizáciu ktorých, pevne verím, vyhodnotíme 
na v poradí už 8. Valnom zhromaždení SENIORKLUBU 
TURISTIKA Diviaky niekedy začiatkom roku 2021. 
V piatok 11. januára 2020 sa skupina členov 
SENIORKLUBU prechádzala v nebývalo „zimných“ 
podmienkach vo Vysokých Tatrách na Hrebienku 
1275m, ba, zašli si aj na dobrú „kafku“ do neďalekej Rainerovej útulne 1301m k nášmu priateľovi Petrovi Petrasovi. 
Na obrázku číslo 2 je nespochybniteľne vidieť jednak pekné počasie aké sme v ten deň mali, ale aj, z ľavej strany G. 
Mažáriovú, E. Suchú, Š. Suchého, M. Bernátovú, P. Lesaya, M. Kozovú, B. Vričana a prezidenta nášho spolku Š. 
Hudáka, majstra turistiky. 
V nedeľu 19. januára 2020 bolo vedenie SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky pozvané do východnej gubernie, 
konkrétne do Prešova, aby sa zúčastnilo jubilejného 30. ročníka Zimného prechodu pohorím Slánskych vrchov. Na 

obrázku číslo 3 oslavujú šťastný príchod do Ruskej 
Novej Vsi, cieľa tohto podujatia – spoločne diviacki aj 
prešovskí turistickí seniori, od ľavej strany Janko 
Slávik (24.6. tohto roku bude mať rovných 100 
rokov), Paľko Prokopovič, Števo Hudák, Marietka 
Bernátová a hlavný organizátor dnešného 
turistického podujatia Ferko Bednár. Čo je na tomto 
obrázku najzaujímavejšie to nevidíte, ale prezradím: 
títo piati turisti majú spolu 386 rokov.  
V stredu 22. januára 2020 sme si „odskočili“ iba hen, 
„za roh“, do Kynceľovej 385m, aby sme si pozreli 
artefakty jediného Múzea máp na Slovensku, na 
pôde ktorého nás privítal sám jeho majiteľ Milan 
Paprčka. Na obrázku číslo 4, z ľavej strany Gabika 
Mažáriová, Ľubor Bellák, Bolek Vričan, Ľubka 

Bugošová (vzadu), Marietka Bernátová, Janko Boďo a Števo Hudák. Okrem histórie máp na našej zemeguli aj na 



našom území sme sa oboznámili aj s originálmi historických aj moderných kartografických pomôcok, ba, dozvedeli 
sme sa aj to, že v múzeu máp v Kynceľovej pri 
Banskej Bystrici padajú v noci knihy z police.  
Áno, rovnými nohami sme dnes vstúpili do Nového 
roku 2020. V týchto pohnutých časoch žijeme tzv. 
novú dobu, novú kapitolu. „Mladý“ tomu hovoria že  
– moderná doba. Pravdepodobne, hraničiaco s 
istotou však nezvratne zabúdame na skoro archaické 
pojmy ako napríklad také „hulvátstvo“ (to sa dnes 
zmenilo na tzv. slobodu prejavu???!!!), či 
praobyčajné „okrádanie“ (to je dnes prezentované 
ako slobodný trh???!!!). Kedysi to bola trestne 
postihovaná „zanedbaná výchova detí“ v dnešných 
nových dobách je to už „tvorba vlastného názoru 
potomstva“???!!! A čoho sa ešte dočkáme, ak, 
pravda, sa dožijeme vítania ďalších Nových 
rokov???!!! Ach, jaj... 
Ja milujem život, ale to Vy viete priatelia. Aj keď nikdy nevyhrám, mám stále pocit víťaza, lebo svoje krásne 
spomienky si nedám nikým zmazať. 
 

 
Dca Štefan Hudák, majster turistiky 

prezident SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky 
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