
20. JUBILEJNÉ NÁRODNÉ STRENUTIE PLEŠATÝCH A BRADATÝCH TURISTOV NA DRIENKU 1268m 
(31. ročník Letných výstupov na DRIENOK 1268m) 

 
Prvý ročník Letných výstupov na Drienok 1268m realizoval vtedy Odbor turistiky v Diviakoch v sobotu dňa 13. 
septembra roku 1986 za účasti 40 turistov z ktorých bolo 11 diviackych turistov. Od 3. ročníka (13.08.1988) až 

po 10. ročník (05.08.1995) sú to už Letné stretnutia 
Turčianskych turistov s tým, že 4. Letné stretnutie 
Turčianskych turistov v roku 1989 malo „prívlastok“ 
Spartakiádne aj keď, ako vieme, kvôli jesennému prevratu 
v ČSSR sa v roku 1990 Spartakiáda vôbec nekonala. 
Rok 1997 je prelomový a toto podujatie zaznamenalo opäť 
zmenu názvu a aj obsahu – 09.08.1997 sa v pôvodnom 
termíne uskutočnila Prvá Národná púť nespravodlivo 
plešatých turistov na Drienok a to za účasti 78 turistov. Už 
dávnejšie pred týmto počinom sme pociťovali akúsi 
diskrimináciu 

mužov 
s redším porastom na hlave a keďže aj predseda Klubu patril 
do tejto kategórie, slovo dalo slovo a zrodilo sa úžasné 
podujatie, ktoré je veľmi obľúbené a vyhľadávané turistami 
z celého Slovenska, ba neraz sme zaznamenali aj 
zahraničných návštevníkov. 4. ročník (05.08.2000): k 
Národnej púti nespravodlivo plešatých sme po mohutných 
protestoch bradáčov „pridali“ aj spravodlivo bradatých 
turistov.  
Od 10. do 12.08.2001 diviacki organizátori pripravili historicky 
1. Zraz Turčianskych turistov, ktorého súčasťou bolo aj 5. 
Národné stretnutie plešatých a bradatých turistov na Drienku. Pozdraviť plešatcov a bradáčov prišli vtedy aj 
vzácni hostia: predseda KST Vratislav Schál aj primátor družobného poľského mesta Skawina Stanislav Pac. 
V rámci tohto podujatia, na ktorom sa zúčastnilo 150 turistov (z toho 27 Diviačanov) vtedajší primátor mesta 

Turčianske Teplice Jozef Turčány a predseda Klubu 
Slovenských turistov Turca Vladimír Povoda slávnostne 
odovzdali PKT Diviaky Klubovú vlajku.  
Od roku 2002, keď sme 10.08.2002 realizovali 6. Národné 
stretnutie plešatých a bradatých turistov na Drienku nesie 
toto podujatie tento názov do dnešných čias. Na tomto 
ročníku sa zúčastnil aj vtedajší predseda Národnej rady 
Slovenskej republiky Jozef Migaš, čo bola v tom čase 
historický najvýznamnejšia návšteva na našich verejných 
turistických podujatiach. 
10. ročník Národného stretnutia plešatých a bradatých 

turistov, v skratke „PLEŠATCOV“ (a 21. ročník „Letných 
výstupov“) sa konal 05.08.2006 a zúčastnilo sa ho za krajne 
nepriaznivého počasia historicky najnižší počet účastníkov: 25 
turistov z toho iba deviati Diviačania. 
Na 14. ročník „plešatcov“ zavítal podpredseda KST Štefan Kuiš 
z Košíc a iba o chlp obsadil „až“ druhú priečku v poradí 
najkrajších plešín. Porota bola však spravodlivá, nezávislá 
a o korupcii nemohlo byť ani reči (skoro ako dnešná súdna moc 
na Slovensku???) – k prvenstvu mu nepomohla ani vysoká 
funkcia v našej turistickej komunite. 
15. Národný plešatci boli  súčasťou 58. Slovenského Zrazu 



turistov KST dvojdňové. Zaznamenali sme historicky najvyššiu účasť a to 180 turistov z toho 45 Diviačanov. 
Toto podujatie bolo vyhlásené ako najobľúbenejšia túra Zrazu, keď sa ho zúčastnilo viac turistov, ako na 
všetkých ostatných trasách dohromady. 
No a 20. Ročník Národného stretnutia plešatých a bradatých turistov na Drienku, ktorý bol zároveň 31. 

ročníkom letných výstupov na Drienok, ten diviacki organizátori realizovali 
spolu s Mestom Turčianske Teplice a Obcou Rakša 6. augusta roku 2016. 
Podujatia sa zúčastnilo viac ako 50 turistov z celého Slovenska medzi nimi 
aj 20 diviačanov. V súťaži o najpočetnejší kolektív dominovali aj tohto roku 
plešatci, ktorých prišlo 17, medzi nimi aj predstavitelia spoluorganizátorov 
mesta Turčianske Teplice a obce Rakša, primátor Igor Hus a starosta Ján 
Grauzeľ, ktorí srdečne pozdravili prítomných turistov. Predseda PKT Diviaky 
v rámci podujatia oboznámil prítomných s 20 ročnou históriou stretnutí 
plešatých a bradatých turistov, ale pripomenul aj tohtoročné 40. výročie 
založenia vtedy odboru turistiky v Diviakoch. Pri tejto príležitosti 
organizátori odovzdali Ďakovné listy aj jubilejné trička viacerým pozvaným 
– a prítomným – hosťom, medzi iným aj primátorovi Igorovi Husovi, 
starostovi Janovi Grauzeľovi, podpredsedom PKT Diviaky Marietke 
Bernátovej, Janovi Fekečovi a ďalším.   
Na záver chcem poďakovať všetkým predchádzajúcim primátorom 
Turčianskych Teplíc aj súčasnému primátorovi Igorovi Husovi, ako aj 

starostovi Rakše Janovi Grauzeľovi za podporu a pomoc pri realizácii  aktivít PKT Diviaky. Poďakovanie patrí aj 
všetkým našim turistom, ktorí sa za tú viac ako tridsaťročnú históriu najprv letných výstupov, neskôr stretnutí 
plešatcov a bradáčov akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že dnes môžeme sumarizovať a bilancovať. Tiež 
chcem vysloviť presvedčenie, že toto vydarené podujatie bude mať ešte mnoho pokračovaní a že sa ho, už ako 
plešatí či bradatí chlapi zúčastní aj dnešná mužská omladina.  

 
 
Fotografie: 

1 Prvý ročník Národnej púte nespravodlivo plešatých turistov na Drienok 1268m. Krásne, slnečné počasie 
si pochvaľovali hlavne plešatí turisti.  

2 Účastníkom šiesteho Národného stretnutia plešatých a bradatých turistov na Drienku 1268 bol, 
v histórii tohto podujatia zatiaľ najvýznamnejším hosťom vtedajší predseda Národnej rady SR Jozef 
Migaš. Po jeho ľavej ruke Štefan Hudák, majster turistiky a starosta obce Mošovce Jozef Žirko. Naľavo 
vtedajšia prednostka Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach Evka Mališová. 

3 Ani nepriazeň počasia neodradila turistov od účasti na 20. Národnom stretnutí plešatých a bradatých 
turistov na Drienku 1268m v roku 2016.  

4 Účastníkov 20. Národného stretnutia plešatých a bradatých turistov prišli pozdraviť aj zástupcovia 
spoluorganizátorov, starosta obce Rakša Ján Grauzeľ a primátor mesta Turčianske Teplice Igor Hus Na 
obrázku z ľavej strany spolu s predsedom jubilujúceho PKT Diviaky Štefanom Hudákom, majstrom 
turistiky pri príhovoroch k turistom a pred plným stolom cien do turistickej tomboly.  

5 Víťaz súťaže o najkrajšiu plešinku 20. Národného stretnutia plešatých a bradatých turistov na Drienku 
Janko Legát s medailou na krku. 
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