
PRVÝ KLUB TURISTOV DIVIAKY V ROKU 2012. 

Pre členov PKT Diviaky bol aj rok 2012 úspešným. Organizátori  Klubu Ján Fekeč, Marieta Bernátová a Štefan Hudák, 

ku ktorým sa pridali ďalší obetavci, realizovali spolu 10 verejných turistických podujatí. Hneď na začiatku februára 

realizovali, za extrémne nepriaznivých poveternostných podmienok 

36. ročník Primátorského výstupu na Drienok, ktorého sa napriek 

tomu zúčastnila takmer päťdesiatka turistov od Popradu až po Trenčín. 

Prvá marcová sobota patrí každoročne turisticko-spoločenskej akcii 

Poslednému šúsu na Skalke. Deň matiek na Znieve inšpiroval okolo 

stovky turistov a hlavne turistiek, ktorí prišli na Zniev pookriať na tele 

aj na duchu. Úspešné boli aj akcie jubilejný 30. ročník Prechodu 

hrebeňom Malej Fatry i druhé Stretnutie turistov abstinentov na 

Čremošnianskych Lazoch, ktoré diviacki turisti realizovali v spolupráci 

s obcou Čremošné a jeho starostom Milanom Hruškom a tiež Klubom 

abstinentov Nádej z Turčianskych Teplíc. Tohto podujatia sa zúčastnil aj Výkonný výbor KST na čele s Petrom 

Perhalom, predsedom KST. 16. ročník národného stretnutia plešatých a bradatých turistov na Drienku už má svojich 

skalných návštevníkov, ktorí si toto podujatie obľúbili a nenechajú si ho ujsť. V októbri malo na Bralovej skale premiéru 

Národné stretnutie turistov veteránov, jeho 37. ročník. Vlajkovou loďou verejných turistických akcií PKT Diviaky je 

Festival Ľudia a hory, najstaršie podujatie svojho druhu na 

Slovensku, v roku 2012 už 32. ročník, program ktorého si prišlo pozrieť 

takmer 300 ľudí doslova z celého Slovenska. Vianočného výstupu na 

Tlstú, jeho v poradí už 42. ročníka, sa zúčastnila takmer stovka ľudí 

a to napriek krajne nepriaznivému počasiu. To sú iba verejné turistické 

podujatia PKT Diviaky a na týchto sa v roku 2012 zúčastnilo spolu viac 

ako tisícka turistov z celého Slovenska. Členovia PKT Diviaky v roku 

2012 absolvovali podľa skromného odhadu aj okolo 300 Klubových 

akcií do pohorí celého Slovenska. V tejto súvislosti načim menovať, 

aspoň „špičky“ v tejto oblasti: Hanka Knietľová, Rasťo Matula, Ján Fekeč, Jaro Matúš, Marek Straka, Májka 

Simonidesová, Štefan Hudák, Marieta Bernátová, ale aj viacerí ďalší. PKT Diviaky bol v roku 2012 výnimočne úspešný 

aj vo výkonnostnej turistike. Dve turistky, Mária Simonidesová a Marieta Bernátová, získali II. výkonnostnú triedu a 

stali sa tak jedinými dámami v tejto kategórii v regióne Turiec. Ďalší deviati turisti splnili podmienky na udelenie III. VT. 

S počtom 70. rôznych uznaní a ocenení vo výkonnostnej turistike, 

členovia Prvého klubu turistov v Diviakoch vlastnia dve tretiny 

z množiny výkonnostných tried všetkých klubov v regióne Turca. 

Okrem už spomínaných členov PKT treba zvlášť vyzdvihnúť Janka 

Fekeča, ktorý v dobrom slova zmysle pobláznil ďalších a tak spoločne 

kráčajú k tým najvyšším métam vo výkonnostnej turistike v Klube 

Slovenských turistov. V  roku 2013 budú diviacki turisti opäť pracovať 

v znamení výročí: 33 rokov od založenia TOM, 33. rokov Výstupov 

mládeže na Vyšehrad a aj festival Ľudia a hory, ktorého 33. ročník sa 

uskutoční v závere roka a má tiež priamu súvislosť so založením TOM v Diviakoch. Ďalší výročitý sviatok Diviačania 

prežijú na Znieve, kde si po dvadsiaty krát pripomenieme Deň matiek. K tomu možno ďalšie stovky Klubových  

a najnovšie aj podujatia SENIORKLUBU PKT DIVIAKY, ktorý sme založili 16. februára 2013. Tí z vás, ktorí disponujú 

internetom si všetky relevantné informácie nájdu na webstránke turistikadiviaky.sk. A ostatní naši spoluobčania?: 

pripojte sa niekedy k nám a my, diviacki turistickí organizátori  vás presvedčíme, že nie televízor, nie počítač, nie 

hracie automaty, ale putovanie prírodou, pobyt na čerstvom vzduchu – to sú tie aktivity, ktoré váš život obohatia 

o množstvo úžasných zážitkov a zároveň prospejú vášmu zdraviu.                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                          Štefan Hudák, predseda PKT Diviaky 


