
SENIORKLUB TURISTIKA DIVIAKY – DEŇ OTCOV 2021 

V mesiaci jún 2021 realizovali organizátori SENIORKLUBU TURISTIKA DIVIAKY ďalšie z Hlavných 
Klubových turistických podujatí a tým bol 
významný DEŇ OTCOV 2021. Ale – o tom, 
potom. Vrátim sa však k strede 2. Júna tohto 
roku. To sa vybrala dvojica Marietka Bernátová 
a Števo Hudák k Zvolenskému Pustému hradu 
570m, aby tu, na Dolnom hrade pózovali 
v spoločnosti tunajšieho panovníka z 13. 
storočia Ladislava IV. Kumánskeho – na obrázku 
číslo jeden.  

Piatok 11.6.2021 sme trávili na Štrbskom 
Plese na vyhliadkovej kaviarničke MONTE 
MÓRY 1.408m, takpovediac na „súdružskej 
návšteve“ jej majiteľa, známeho motorkára 
Martina Máleka. Príjemné počasie a výborná 

nálada priniesla v ten deň aj svoje „ovocie“, 
keď v družnej debate sme sa rozhodli, že 
návštevu tejto vyhliadky budeme 
každoročne navštevovať, ale už v rámci 
jedného z našich Hlavných podujatí. 
Dokonca, na obrázku číslo dva z pravej strany 
Marietka Bernátová, Gabika Mažáriová, 
Májka Urbanová, Števo Suchý, Elenka Suchá, 
Bolek Vričan, Maťko Bugoš a Števo Hudák 
toto „uznesenie“ aj jednohlasne odsúhlasili. 
Svedkovia tohto „hlasovania“ boli úžasní – za 
nami vyhliadková veža kaviarničky a na 
obzore nádherná scenéria tatranských štítov 
na čele zo snáď najkrajším, Vysokou 2.560m, 
ktorý sa nám, na potvoru, schovával za 
zábradlím.  

Projekt ZABUDNUTÉ OBCE TURCA 2021 pokračoval vo štvrtok 17. Júna 2021 návštevou obce 
DVOREC 465m. Pôvodne samostatná obec, 
ktorej história sa začala kdesi na začiatku 13. 
storočia, sa stala súčasťou obce Ivančiná v roku 
1991. Dnes sú už drvivou väčšinou v obci 
„dočasný obyvatelia obce“ – chalupári. 
Nevyvrátiteľný doklad môjho tvrdenia je na 
obrázku číslo tri, kde sú, na svojej „dedovizni“ 
z ľavej strany Ľudo Bahurinský a jeho sestra 
Katka Bahurinská, ďalej rodák z Moravy, 
v súčasnosti už „domáci“ Ľubor Pavlík a, 
v tomto prípade iba „pocestný“ Števo Hudák. 
Raritou medzi obcami na Slovensku je 
v prípade tejto Zabudnutej obce hlavne fakt, že 
hlavná obecná ulica pokračuje „do sveta“ – 
brodom riečky Turiec.  



Jedno z Hlavných podujatí SENIORKLUBU v tomto roku – DEŇ OTCOV 2021 – sme si pripomenuli 
a náležite aj uctili v piatok 18. Júna pri poľovníckej chatke v pohorí Žiar. Tentoraz sme sa my, chlopi ako 
hory, museli usilovne obracať. Veď si len pozrite obrázok číslo štyri, kde, od ľavej strany pózuje početná 

skupinka gratulantiek, spolu so skromnou 
množinou oslávencov, ktorých som tu 
uviedol tučným písmom (veď si to, hádam aj, 
zaslúžia – čii??), Gabika Mažáriová, Májka 
Urbanová, Bolek Vričan, Marietka 
Bernátová, Števo Hudák, Elenka Suchá, 
Števo Suchý + odpočívajúca na zemi Naďa 
Rybárová.   

Neviem, neviem, ako sa tešia naše 
vnúčence na školské vysvedčenie – práve 
dnes totiž končí školský rok. Nebude to 
zrejme nejaká „veľká sláva“, ale – začínajú, 
tentoraz naoznajšie prázdniny. Aj my, 
odrastení turistickí seniori sa tešíme, lebo: 
ako-tak nám ešte slúži zdravíčko, dúfame, že 

bude teplučko, môžeme už smelo vyraziť aj do sveta (nateraz iba na Slovensku, vzhľadom na naše smiešne 
dôchodky) a – sme súčasťou úžasného kolektívu, kde nechýba rešpekt, uznanie, ohľaduplnosť 
i porozumenie. Ako protiklad uvediem: A. Szoltész (prichádza na mňa „mdlo“, keď mám napísať že vraj 
„novinár“??!!) nie tak dávno bol povedal: Až keď vymrú dve-tri generácie Slovákov, až potom bude 
Slovensko z najhoršieho vonku. No, fuj!  Je nesporne lepšie mlčať so psom, než hovoriť s idiotom – iba 
skromne dodávam ja. Príjemné letné dní želám všetkým.  

 

Štefan Hudák, majster turistiky 
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