
Liga proti reumatizmu SR – miestna pobočka L u č e n e c 

Správa o činnosti MP Lučenec za rok 2020 

Lučeneckí reumatici sa stretávajú pri športových, kultúrnych aktivitách, jednodňových 

výletoch za krásami našej krajiny, na termálnych kúpaliskách u nás, ale aj v Maďarsku. 

Činnosť v roku 2020 sme začali jednodňovým zájazdom, na krásny zimný Hrebienok, za 

ľadovou krásou Tatranského ľadového dómu. Hlavnou témou ľadového dómu bola katedrála 

Notre Dame, ktorá nás očarila precíznou prácou a detailami, ktoré boli zvýraznené 

pôsobivým osvetlením. Niektorí členovia aj napriek metelici vyšliapali chodníkom na 

Reinerovu chatu. 

V mesiacoch marec až máj sme pre ochorenie COVID-19 nemohli uskutočniť plánované akcie  

ako: päťdňový pobyt v Sklených Tepliciach, jednodňový výlet na termálne kúpalisko v Bogácsi 

(Maďarsko), neuskutočnila sa ani prednáška zo zdravotnou tématikou. 

Hneď po uvoľnení opatrení sme v našich lučeneckých kúpeľoch uskutočnili opekačku, a 

keďže bola dobrá hubárska sezóna, mnohí to aj využili na zber húb. 

V júni sme uskutočnili jednodňový výlet do Liptovského Jána, kde sme si pozreli 

Mincovníčkovo – podzemie pod vežami, ktoré nám ponúklo jedinečnú možnosť prežiť príbeh 

života mince – jej narodenie v mincovni, poznali sme dotyk kovu s ohňom a vodou, zostúpili 

sme do útrob zeme a nakoniec sme zakúsili skutočnú dražbu, keď minca začala život v rukách 

jedného z nás. Navštívili sme aj park miniatúr slovenských kultúrnych pamiatok, hradov, 

zámkov, kostolov zhotovených v mierke 1:25, ale aj záhradnú železnicu v mierke G so štyrmi 

trasami a niekoľkými vlakmi. Hoci nám počasie veľmi neprialo, domov sme sa vracali plný 

dojmov a krásnych zážitkov. 

Ostatné aktivity zakotvené v pláne činnosti na r.2020 sa bohužiaľ neuskočnili vzhľadom k 

celoštátnych pandemickým opatreniam a obmedzeniam. 

Jednotlivci sa napriek tomu stretávali v úzkych kruhoch v prírode, pri Nordic walking aktivite. 

Aj mesto Lučenec na našich členov nezabudlo a pri príležitosti Dňa úcty k starším ľuďom nám 

zaslali každému členovi ďakovné listy a praktický darček – rúško a milú pozornosť drevené 

srdiečko s nápisom „Záleží nám na Vás“. 

Koncom roka je u nás zvykom pripomenúť a pozdraviť jubilantov pri spoločnom posedení, pri 

guláši, či kapustnici – tento rok nám to neumožnil, ale nezabudli sme na nich, poslali sme im 

blahoželania s malým darčekom. 

Pevne veríme, že pandemiícká sitácia v roku 2021 nám dovolí naše plány do bodky 

uskutočniť. 

Vyhotovila: Mgr. Čapoóvá Lýdia                                                    Zapísal: Kvak Viktor 



Plán činnosti MP LU na rok 2021 

26. mája  2021 streda  Opekačka v lučenských kúpeľoch 

25. júna  2021 piatok  Špania Dolina – autobusový výletoch 

15. júla  2021 štvrtok  Kúpanie - Teplý Vrch  - autobusový výlet 

23. - 26. september    štvrtok až nedeľa  Tatranské Matliare  2021 

12. október  2021 utorok  Deň reumatikov 

16. november  2021 utorok  Zdravotná prednáška 

16. decembra  2021 štvrtok  Kapustnica, jubilanti 

Zasadnutia výboru LPRe SR – MP Lučenec vždy od 10:00 hod. Vždy v utorok v priestoroch 

Denného centra na Herzovej ul. V Lučenci: 

1. júna 2021  júl  a august – prázdniny 7. septembra 2021 

5. októbra 2021 2. novembra  2021 7. decembra  2021 

 

Vypracoval: výbor LPRe SR – MP Lučenec 

 


