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Mesiac Máj je naozaj výnimočný mnohými sviatočnými či pamätnými dňami – udalosťami. Jeden Český 
klasik bol prehlásil že, Máj je mesiac lásky. 
V máji, štyridsiateho piateho roku slávna 
Červená armáda ukončila síce pomerne krátku, 
ale o to strašnejšiu „etapu“ nacizmu a fašizmu. 
V Máji si tiež pripomíname snáď najkrajší sviatok 
roka – DEŇ MATIEK. Toto, jedno 
z najvďačnejších Hlavných turistických podujatí 
roka nášho Klubu sme si pripomenuli 11.5.2022 
v známej lokalite nad obcou Brieštie 600m, na 
REPEŠI 740m. Tu, pred chatkou rodinky 
Vlhových, sa prezident SENIORKLUBU Števo 
Hudák prihovoril k šiestim prítomným 
mamičkám, babkám, prosto naším odrasteným 
dievčencom aj týmito slovami. Čujte, ...My chlapi 
sme šťastní, že Vás ženy máme, lebo ak by ste Vy 
neboli, My by sme sa ešte stále šplhali po 
stromoch ako opice. Proste: ďakujeme vám 
dievčence, že nás, s akými–takými úspechmi, ale predsa len – kultivujete. Nasledoval prípitok, dali sme si najprv do 

jednej nohy a o chvíľu aj, ako sa hovorí, do 
druhej  nohy, na stole pripravenej našej 
Klubovej Zázvorovice. Viď obrázok číslo jeden, 
z ľavej strany Vierka Bellanová, Elenka Gogová, 
Peter Lesay, Marietka Bernátová, Števo Hudák, 
Janka Vaváková, Emil Kotián, Gabika Mažáriová 
a Anka Štefková. Po tomto ceremoniáli bol čas 
na opekačku. Chlapi chystali drevo, dievčence 
vybalili požívatiny (sladké, slané, dokonca aj 
tekuté, klobásky, slaninku atd.) a začali 
gurmánske orgie.  
Vo chvíli, keď sme boli v „najlepšom“ a už sme 
sa pomaly chystali na návrat domov, zastavilo 
pred „našou“ chatkou autečko a vystúpili 
z neho traja ľudia. Keď začali odomykať 
vchodové dvere do chatky pochopili sme, že to 
budú asi majitelia chaty. Boli to naozaj manželia 

Vlhovci so svokrou jedného z nich. Oslava Dňa Matiek v edícii 2022 sa nakoniec skončila nečakane: napriek tomu, že 
sme sa tu stretli s majiteľmi chatky prvý raz v 
živote, rozchádzali sme sa ako priatelia, dokonca 
aj s pozvánkou na oslavy Dňa Matiek v roku 
2023 na tomto mieste ak, pravda, dožijeme. 
Obrázok číslo dva túto skutočnosť náležite 
a pravdivo dokumentuje: vysmiatí členovia 
SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky a v ich strede, 
pri stĺpe vpravo pán Vlha (chudobná pokrývka 
hlavy), vedľa neho v modrom pani Vlhová 
a opretá o stĺp turistického značenia je svokra 
jedného z nich. Dôležitá a obdivuhodná je 
skutočnosť, že sme všetci vysmiatí od ucha 
k uchu. A teraz, jeden zo seniorského prostredia: 
... dedko v kostole na spovedi - Vyspal som sa 
s dvadsaťročnou dievčinou. Zo spovednice sa 
ozve: -Máš sa tu spovedať a nie chváliť sa, jasné? 

 Naši členovia, v tomto poslednom 
jarnom mesiaci absolvovali viac ako 10 turistických podujatí. Ako príklad uvediem otváranie Kysuckej brány v nedeľu 



1. Mája 2022. V stredu 4. Mája sme sa 
porozhliadli  z vyhliadkovej veže v sedle Zbojská 
763m. V pondelok 9. Mája sme začali nový 
Projekt MESTA S NÁZVAMI PODĽA DNÍ V 
TÝŽDNI a to návštevou Pondelka 250m v okrese 
Poltár. 

Máj bol pre prezidenta SENIORKLUBU 
Števa Hudáka doslova nezvyčajným. Totiž, 
v pondelok 16.5.2022, v spoločnosti s Bolkom 
Vričanom slávnostne vystúpil na „svoj kopec“,  
HUDÁKOV VRCH 882m, nad obcou Heľpa 695m 
– (viď obrázok číslo tri, vľavo Bolek, vpravo 
Števo, pod nimi obec Heľpa a na obzore časť 
nízkotatranského hrebeňa.)  

Piaty diel Projektu UTAJENÉ MIESTA SR 
sme realizovali v stredu 18.5.2022 v miestnej 
časti obce Kluknava 365m, v Štefanskej Hute 

430m. Dôležitou pre prezidenta SENIORKLUBU je skutočnosť, že sa tu, v Kluknave na začiatku januára 1945 narodil, 
aby o cca desať dní bol, síce nie „očitým“, ale svedkom jej oslobodenia  Červenou armádou v II. svetovej vojne. 
Takže, je úplne zbytočné pred ním rozprávať, 
ktorá armáda nás vlastne vtedy oslobodila, ako 
je to v týchto dobách totej kvázi demokracie 
moderné. Na obrázku číslo štyri obdivujú 
legendárny krytý most v Štefanskej Hute 
členovia SENIORKLUBU, z ľavej strany Gabika 
Mažáriová, Anka Štefková, Emil Kotián, Vierka 
Bellanová, Marietka Bernátová, Števo Hudák, 
Majka Urbanová a Bolek Vričan.  

Štyridsiaty piaty diel Projektu 
ZABUDNUTÉ OBCE V TURCI som si naplánoval 
na štvrtok 19.5.2022 a to na Lázky 660m. Lázky 
sú časťou obce Bystrička 450m. Na obrázku číslo 
päť, Števo Hudák v Zabudnutej obci Turca Lázky 
660m. Pri tejto príležitosti som navštívil aj okolie 
usadlosti, kde žil zavraždený generál polície 
Milan Lúčansky.   

Neviem, neviem, či je to proroctvo, ale stojí zato si pripomenúť informáciu od našich „bratrancov“: Česká 
republika sa opäť spojí so Slovenskom, ale bude mať už iný, originálnejší, súčasnej dobe priliehavejší  názov: 
„DNEPR“. Slováci sú totiž už na „DNE“ a Česi, tí sú v „PRdeli“! To sme to dopracovali, čiii...  

Čo dodať na záver tejto strohej rekapitulácie turistických aktivít členov SENIORKLUBU v máji 2022? Pozvem 
Vás, milí spoluobčania, na niektorý z výletov, ktoré plánujeme v nasledujúcom mesiaci. Budú to, okrem iných aj 
napríklad, pokračovanie našich rozbehnutých Projektov, či návšteva najnižšie položeného miesta nášho krásneho 
Slovenska, ale aj výletu do Vysokých Tatier v rámci 55. Zrazu vysokohorských turistov KST. Vyberte si, prosím.  

  
Štefan Hudák, majster turistiky 
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