Rozhovor s predsedom PKT Diviaky Štefanom Hudákom.

Prvý klub turistov v Diviakoch oslavuje 35 rokov.
Prvý klub turistov Diviaky tento rok oslavuje okrúhle výročie vzniku. Čo viedlo k jeho založeniu?
Je veľmi pravdepodobné, že mladí ľudia, Diviačania, chodievali do prírody či na hory aj pred týmto dátumom, ba je to
skoro isté, pretože turistika v Turčianskych Tepliciach ma viac, ako 80 ročnú tradíciu a v tých časom bol veľmi aktívny
Odbor turistiky Baník Turčianske Teplice, ale prvá dokázateľná zmienka o cieľavedomých výletoch do prírody, sa
v našom prípade datuje do roku 1974. Avšak až 5. mája roku 1976 niekoľko mladých diviackych turistov, za účasti
vtedajšieho predsedu Telovýchovnej jednoty Dynamo Diviaky Rudolfa Šefraníka a predsedu vtedajšieho Zväzu
turistiky v Martine Jána Jokla, založili Odbor turistiky TJ Dynamo Diviaky. A že čo ich k tomuto kroku viedlo? Myslím
si, že to boli ľudia, ktorých zaujala napríklad nesmrteľnosť prírody ako takej, blahodarné pôsobenie atmosféry, zelene
lesa a vôbec, príjemné chvíľky strávene v hore v určitej intimite prostredia.

Čomu sa členovia klubu venujú. Majú okrem turistiky aj iné ciele?
Oblastí, ktorým sa venujú naši členovia je hneď niekoľko a to iste nevymenujem všetky, lebo tie sú veľmi
individuálne. Či už sú to rodinné výlety na nenáročných trasách, alebo individuálne túry za poznaním, či „len“
pokračovanie rodinných tradícií, to v prípade detí a mládeže. Základným poslaním Klubu Slovenských turistov,
ktorého súčasťou je aj Prvý klub turistov Diviaky však je vykonávať aktivity vedúce k ochrane a podpore zdravia
svojich členov i verejnosti, pôsobiť v oblasti ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie a viesť svojich členov
a verejnosť k dodržiavaniu zásad ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie, vykonávať verejno-prospešnú
činnosť zameranú na vytváranie podmienok na turistiku, podporovať turistiku detí, mládeže a zdravotne
postihnutých občanov, prispievať k zachovaniu kultúrnych a historických hodnôt a krás Slovenska, poznávať
Slovenskú krajinu, teda našu domovinu, pozorovať prírodu a učiť sa z neomylných pravidiel, na základe ktorých
vlastne všetko okolo nás funguje. To teda, okrem hlavného zmyslu a poslania Klubu Slovenských turistov, ktorým je
organizovať turistické podujatia doma i v zahraničí a vytvárať možností a program na voľný čas pre svojich členov
i najširšie vrstvy spoluobčanov.

35 rokov nie je málo. Spomínate si na zaujímavé míľniky v doterajšej histórii klubu?
Nuž 35 rokov naozaj nie je málo. Ale, popravde, ani tak veľa, čo by stálo za reč na „akademickú debatu“. Avšak, keď
ste položil túto otázku, tak spomeniem niekoľko udalostí, ktoré, myslím si, ovplyvnili jednak činnosť Klubu, možno aj
persóny vo vedení Klubu. 1/ V apríli roku 1981 bol založený Turistický oddiel mládeže (TOM) pri OTTJ Dynamo
v Diviakoch a 11. decembra 1981 organizujeme v Diviakoch „Večer diafilmov z činnosti TOM“, ktorý odvtedy
neprerušene pokračuje ako festival zo života ľudí v horách - „Ľudia a hory“.
2/ Od začiatku roku 1984 je
predsedom Odboru turistiky Štefan Hudák, ktorý neprerušene stojí na čele diviackej turistickej komunity až do
súčasnosti. 3/ Po splnení podmienok bol 26. septembra 1989 Štefanovi Hudákovi udelený, ako prvému diviackemu
turistovi, titul Majster turistiky. 4/ 17. marca 1990 začína činnosť Odbor Klubu Slovenských turistov Dynamo
Diviaky. 5/ Prvým predsedom Odboru KST Dynamo Diviaky je Štefan Hudák. V tomto období dosahujú diviacki
vysokohorskí turisti pozoruhodné výkony: 19. júla roku 1991 dosiahol vrcholu najvyššieho štítu Európy, Mont Blancu
4.810m n. m. Štefan Hudák (doposiaľ výškový rekord PKT Diviaky).
6/ 24. júla 1998 výstupom na Grandess
Jorasses, vysoký 4.208 metrov, sa dvom členom Klubu, Jánovi Hajabáčovi a Štefanovi Hudákovi, podarí splniť ich sen
a získať tzv. „Alpskú trojkorunu“ za výstupy na tri nádherné, ale veľmi náročné štíty (predtým, v roku 1994
Matterhorn 4.448m a v roku 1995 legendárny Eiger 3.970m). 7/ 17. januára 1997 dochádza k zmene názvu Klubu na
dnešný Prvý Klub turistov (PKT) Diviaky. 8/ Za mimoriadne aktivity a prínos v oblasti Športu pre všetkých, pri
príležitosti 25. výročia trvania Klubu, odovzdávali na vrchole Drienka dňa 11. augusta roku 2001 vtedajší primátor
mesta Turčianske Teplice Jozef Turčány a predseda KST Turiec Vladimír Povoda diviackym turistom nový symbol ich
Klubu – Klubovú vlajku. No vidíte, na koľko „míľnikov“ som si spomenul a to som už starý chlap a dosť už zabúdam.

PKT Diviaky je organizátorom aj významného a navštevovaného festivalu Ľudia a hory. Pripravujete na tento rok
niečo špeciálne?
Nuž áno, pripravujeme a aj viem čo, ale, ako partizán, nepoviem, teda zatiaľ! Pre istotu, čo ak sa to nepodarí? Teraz
vážnejšie. Festival Ľudia a hory, „vlajková loď“ spomedzi aktivít PKT, si tohto roku pripíše svoje 31. pokračovanie.
Je to najstaršie podujatie svojho druhu na Slovensku a to o niečom hovorí. Dvadsaťdeväť ročníkov tohto podujatia sa
uskutočnilo v Kultúrnom dome v Diviakoch, vždycky to bol „sviatok na dedine“, bol to jediný deň v roku, kedy sa
spoluobčania len s obtiažami predierali centrom Diviak pomedzi osobné motorové vozidla so štátnymi poznávacími
značkami od výmyslu sveta - až ten tridsiaty, jubilejný, musel zmeniť miesto svojho konania. Stalo sa tak za
dramatických okolností, bolo to nezmyselné, samoľúbe a zbytočné konanie jedného človeka (či skupiny ľudí?), ktorí
zneužili toto striktne apolitické podujatie na určité ciele, a priviedli tak usporiadateľov do zložitej situácie. Každá iná
obec či miestna časť, by si takéto podujatie „hýčkala“ a priala mu. U nás, v Diviakoch, je to však evidentne ináč. Stačí,
ak sa nájde človek, ktorý rád používa výrazy typu: povedal som a hotovo! Festival Ľudia a hory, jeho 31.
pokračovanie, sa bude konať v sobotu 26.11.2011 v kine Turiec v Turčianskych Tepliciach a jedným z lektorov bude
ak nie najčítanejší, tak určite jeden zo špičkových súčasných Slovenských spisovateľov, človek, ktorý sa dohovorí
tuším ôsmymi jazykmi, prosto – milí spoluobčania, máte sa na čo tešiť.

Dožije sa klub turistov ďalšej 35-ky?
No jasne, že sa dožije. A dožije sa aj stovky, uvidíte (teda, ja vám to želám?). Samozrejme, budú to už iní ľudia, ktorí
budú zabezpečovať prosperitu Klubu. Ak hovorím o „prosperite“, mám tým na mysli program Klubu, lebo ten je
limitujúcim faktorom úspešnosti. Za ostatných 30 rokov sme presadzovali filozofiu „všetko pre ľudí“. To znamená aj,
že všetky finančné prostriedky, ktoré sme získali, boli investované do verejných turistických podujatí, určených
širokej verejnosti. Nie vždy a nie u všetkých našich členov sa táto filozofia stretla a stretáva s porozumením, to
hovorím celkom otvorene. Dokonca, aj naša spoločnosť, hovorím o platných zákonoch, kladie dobrovoľným
pracovníkom v oblasti telovýchovy a turistiky zvlášť
„polena pod nohy“ a to doslova. Toto je naozaj
nepochopiteľné!!!! Naši organizátori však každoročne, okrem desiatok Klubových podujatí, realizujú aj minimálne
desať tzv. hlavných akcií, z ktorých „najmladším“ čo do veku je s 15. pokračovaniami Národné stretnutie plešatých
a bradatých turistov na Drienku. Toto podujatie je jediným svojho druhu na Slovensku tak isto, ako napríklad
Dievčenský výstup na Zniev, ktorým si pripomíname Deň matiek, Stretnutia turistov veteránov, určených pre
starších turistov, ale tiež, ako bude v sobotu 6. augusta 2011 Prvé Národné stretnutie turistov abstinentov na
Čremošnianskych Lazoch. Ak mi poviete jediný príklad turistického podujatia na Slovensku s totožným, či podobným
námetom, pozvem vás – na kofolu! Skrátka: snažíme sa vytvárať priestor a možností na zmysluplné prežitie
voľného času, hlavne pre mladých ľudí, v prírode, pri fyzickom zaťažení, v spoločnosti ľudí rovnako „trafených“ a to
pre najrôznejšie skupiny ľudí, s najširšími záujmami či životnou filozofiou. Snažíme sa o „vytiahnutie“, znova
zdôrazním, hlavne mladých ľudí z herní, od počítačov, či z miestností, kde sa čapuje alkohol, alebo priestorov, kde sa
predávajú nebodaj drogy!!!!! S takými spolupracovníkmi ako sú napríklad Janko Fekeč, Evka Lettrichová, či Marietka
Bernátová sa nám to darí a ja verím, že sa pridajú aj ďalší a spoločne budú určovať smer rozvoja Prvého klubu
turistov Diviaky a, možno, aj našej spoločnosti v najširšom zmysle slova.

Teplické zvesti august 2011.
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