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Kto by už z našich rovesníkov nebol „sliepňal“ pri televízore, keď dávali Nemocnicu na kraji mesta? No áno, 
hlavnú úlohu v tomto seriáli stvárnil nezabudnuteľným 
spôsobom Ladislav Chudík. Aj preto, alebo hlavne preto, 
že v roku 2018 bol na Hájnom grúni 825m odhalený 
pamätník skvelému hercovi, recitátorovi, pedagógovi 
a od roku 1944 členovi Slovenského národného 
divadla, Ladislavovi Chudíkovi (zomrel 29.6.2015 v 
Bratislave), sme sa vybrali do týchto miest uctiť si jeho 
pamiatku. Tam, nad obcou Hronec, kde sa tento bard 
slovenskej kultúry narodil a na sklonku svojho života si 
želal, aby bol jeho popol rozsýpaný práve na Hájnom 
grúni, kde sa od svojej mladosti cítil ako v raji a kde sa 
celý život rád vracal. Na obrázku číslo jeden sú Marietka 

Bernátová a Števo Hudák, členovia výpravy 
SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky, ktorí si v stredu 8. 
Septembra tohto roku prišli uctiť pamiatku Ladislava 
Chudíka na pietne miesto k jeho pamätníku na Hájnom 
grúni.   

O týždeň neskôr, v stredu 15. Septembra 2021 už 
oveľa početnejšia skupina diviackych turistov vystúpila 
na vrchol Belianskych skál 728m, aby si overila svoju 
výkonnosť a schopnosť bez (viditeľného) strachu sa 

pozerať do hĺbky, napríklad na dedinku Belá 440m, 
neďalekú veľkú Žilinu 330m, s obrovskou fabrikou KIA 
345m. Na obrázku číslo dva sú zoradení od ľavej strany 
Emil Kotián, Janka Vaváková, Vierka Bellanová, pod nimi 
Naďa Rybárová a Bolek Vričan a nad nimi dáva pozor 
Števo Suchý. Ďalej sú to Števo Hudák, Marietka 
Bernátová a Elenka Suchá, ktorá, vraj, stúpala k vrcholu 
ako taký – tank. 
Výhľady boli 
skvelé, nálada 
veľmi podobná 
a ten dôvetok: 

...som pyšná, lebo – som to vymyslela ja, aby ste vedeli... ten bol tak isto na 
zapamätanie, čii?? 

V nedeľu 19. Septembra 2021 sa v Žiline konalo 22. Valné 
zhromaždenie Klubu Slovenských turistov na ktorom sa zúčastnil ako čestný 
hosť aj Štefan Hudák. Na obrázku číslo tri odovzdáva predseda KST Peter 
Dragúň prezidentovi SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky Štefanovi Hudákovi, 
majstrovi turistiky doklad o udelení  najvyššieho čestného ocenenia v KST – 
DOŽIVOTNOM ČESTNOM ČLENSTVE V KST, ktoré mu bolo udelené za 
celoživotné aktívne pôsobenie v štruktúrach turistickej organizácie, za 
významný prínos pre rozvoj a popularizáciu turistiky, osobitne vysokohorskej 
turistiky a turistiky seniorov. 

O týždeň na to, v sobotu 25. Septembra 2021 sa naši turisti ocitli už 
na Horehroní, v najväčšej obci tohto rázovitého regiónu – v Polomke 616m, 
aby vystúpili na jednu z najkrajších Horehronských rozhľadní, na Polomské očko 906m, ktoré obec postavila na 



vrchu Bučník 906m. Na obrázku číslo štyri sú pod spomínanou rozhľadňou zoradení, z ľavej strany Števo Suchý, 
Elenka Suchá, Števo Hudák, Marietka Bernátová, Bolek Vričan a Gabika Mažáriová.  
Na začiatku jesene 2021, v septembri, realizovali členovia SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky spolu 12 turistických 
podujatí, z toho 7 cyklojázd.  
Dáme jeden z doby súčasnej „demokracie“: Dôchodca príde do Potravín: Prosím si tri deka tvrdého syra. Vy si robíte 
zo mňa srandu, hnevá sa predavačka. Nuž, milá pani, keby som si robil srandu, tak by som ten syr chcel aj pokrájať, 
viete?   
 
 

Števo Hudák, majster turistiky 
Prezident  

SENIORKLUB TURISTIKA Diviaky 

 
 

September 2021 
 
 
 


