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Pozvání na besedu 
středa 1. 3. 2023  

od 18 hodin - obecní klubovna

„Pestrobarevná  
sRí lanka na kolech“

Zprávy obecního úřadu
slovo staRostY
Vážení spoluobčané, 

první měsíc nového roku máme za se-
bou. Jeho hlavním tématem byly volby 
prezidenta České republiky a vysoká vo-
lební účast dobratických občanů, která 
ve 2. kole dosáhla 77,76 %, potvrzuje, že 
nám záleží na budoucnosti naší země. 
Děkuji všem, kteří využili svého práva 
volit a přišli svého kandidáta podpořit.

I když se v tomto měsíci veřejné za-
sedání zastupitelstva obce Dobratice 

neuskutečnilo, společně s technickou 
komisí jsme připravovali podklady pro 
zastupitelstvo v únoru. Pečlivě jsme se 
zaobírali přípravou výběrového řízení 
na studii a projektovou dokumentaci 
komunitního centra, dále jsme zvážili 
a podpořili vyhlášení výběrového řízení 
pro zpracování projektové dokumenta-
ce na chodník Mateřská školka – Haren-
da a znovuotevření přijímání žádostí na 
obecní dotaci Vybudování domácích 
čistíren odpadních vod. Dalším projed-

návaným bodem zastupitelstva bude 
příprava výběrového řízení na zhotovi-
tele vodovodu Rybníky.  

Po třech letech covidové přestávky ob-
novujeme spolupráci s cestovatelem 
Martinem Stillerem na besedách o jeho 
cestách na kole a začínáme besedou 
Pestrobarevná Srí Lanka na kolech. Tím-
to Vás chci pozvat ve středu 1. března od 
18 hodin do obecní klubovny. 

Radovan Otipka, starosta 

Stellka, Renča a Martin vyrazili jak jinak, než zase na kolech. Ale tentokráte premiérově do Asie. Netušili ale, kam 
jedou, nevěděli, co vše je čeká, přesto neváhali a na rodinnou cyklocestu vstříc dalším dobrodružstvím se vydali. Že 
bylo jejich cyklocestování po pestrém ostrově plné parádních zážitků, příjemných setkání s místními domorodci, ale 
také že se setkali tváří v tvář s místní faunou, jako třeba buvoly, želvami, slony či hady, tak o tom všem vám povypráví 
ve svém promítání.
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PříPRava návRhu  
změnY č. 2.  

Územního Plánu 
obce dobRatice 

Na základě souhlasu zastupitelstva obce 
Dobratice ze dne 12. 12. 2022, začíná 
obec přijímat „Návrhy na pořízení změny 
územního plánu„  pro doplnění návrhu 
změny č. 2. územního plánu obce Dobra-
tice, a to od fyzických a právnických osob, 
s termínem jejich  přijetí do 28. 4. 2023. 

V případě  návrhů  o změnu územního 
plánu, již podaných na obecní úřad v ter-
mínu  od 1. 11. 2022 do konce roku 2022, 
se berou jako přijaté. 

Bližší informace sdělí Radovan Otipka, 
starosta, telefon 724 617 286. 

Formulář Návrhu na pořízení změny 
ÚP je k dispozici v kanceláři obecního 
úřadu, nebo je ke stažení na webových 
stránkách www.dobratice.cz – obecní 
úřad – dokumenty ke stažení. 

změna teRmínu  
konání akce Posezení  

PRo senioRY
Informujeme seniory, že akce „Posezení 
se seniory“ se uskuteční v sobotu 15. 4. 
2023 od 15.00 hodin v sále budovy bývalé 
školy ve Vojkovicích (u fotbalového hřiště). 
Původně se měla akce konat 1. dubna 2023.

V případě, že se akce budete chtít zúčast-
nit, přihlaste se, prosím, telefonicky na 
obecní úřad, telefon 558 651 254 nebo 558 
651 387, email: obec@dobratice.cz, a to 
nejpozději do 6. 4. 2023.

Pro účastníky bude zajištěn autobus, od-
jezd v 14:40 hodin od Obecního úřadu 
v Dobraticích. 

Po ukončení akce bude zajištěn odvoz 
autobusem zpět do Dobratic. 

Na setkání s Vámi se těší
 Ivona Bortlíčková

vÝsledkY PRezidentstkÝch voleb  
v dobRaticích  – i. a ii. kolo
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Školství
zŠ a mŠ inFoRmuJe
co se událo v zŠ a mŠ dobratice v prv-
ním pololetí tohoto školního roku: 

• V září až do listopadu proběhl plavecký 
výcvik žáků 1. – 3. ročníků a předpla-
vecký výcvik předškoláků z MŠ.

• Ve spolupráci s kulturní komisí obce 
Dobratice vystoupili žáci na akci „Po-
sezení s důchodci“.

• Cirkusová dílna – páteční akce školní 
družiny v pátek 7. 10. 2022 se děti 
ze školní družiny aktivně zapojily do 
artistického vystoupení nadšeného 
umělce pana Jirky. Od samotného 
začátku děti vystoupení zaujalo na-
tolik, že se spontánně zapojily do hry. 
Program tvořila hra na netradiční 
hudební nástroj, žonglování s barev-
nými hadříky, míčky a s diabolem. 
Akci doprovázela příjemná atmosfé-
ra, která pokračovala volnou hrou 
s artistickými pomůckami. Závěreč-
nou část věnoval umělec společné 
hře, při které si děti vyzkoušely práci 
s provazem, včetně chůze po něm 
a jízdu na jednokolejce.

• Po dvou letech se nám podařilo 
uskutečnit „Tajemnou školu“ i pro 
malé kamarády a rodiče. Akce byla 
zahájena v dopoledních hodinách pro 
žáky ZŠ a odpolední program i pro 
malé kamarády a rodiče pokračoval 
za velké podpory Obce Dobratice, 
SRPŠ filmovým představením „Ušák 
Chicky a Zlokřeček“ prostřednic-
tvím společnosti „KinoNaCestách“. 
Společně jsme pak celou „Tajemnou 
školu“ ukončili velkolepým lampio-

novým průvodem, který směřoval 
od ZŠ do  lesoparku. Tam byla pro 
děti připravena malá stezka odvahy, 
kterou přichystali bývalí i současní 
žáci společně

• Naši žáci z pěveckého kroužku vy-
stoupili s kulturním programem na 
obecní akci „Vánoční jarmark“ ve 
Vojkovicích.

• Dne 4. 11. 2022 jsme se zúčastnili 
tradiční literární soutěže „Kalusův 
kalamář“. Soutěž zahájila paní ře-
ditelka Mgr. Jana Satinská společně 
s panem starostou obce Čeladná Pav-
lem Lukšou. Naši školu reprezento-
valy dvě žákyně 5. ročníku – Daniela 
Boroňová a Simona Voznicová.

• V rámci výuky anglického jazyka jsme 
se zapojili do okresní soutěže „Ja-
zykový Wocabee šampionát 2022“ 
a 4. B získala v této soutěži 3. místo.

• Adventní čas ve škole – žáci 5. roční-
ku nás obohatili kulturním progra-
mem po celý adventní čas (sv. Martin, 
sv. Barbora, sv. Lucie, sv. Mikuláš).

• Žáci 5. ročníku si připravili mikulášský 
program pro ostatní třídy a předali 
jim dárečky, které pro nás připravily 
maminky ze SRPŠ. Děkujeme všem 
maminkám.

• Zapojili jsme se do výroby vánočních 
přáníček, chtěli jsme pomoci a udě-
lat obrovskou radost s originálně 
a hlavně ručně vytvořeným přáním, 
které obdrželi pacienti MEDICA Třinec 
přímo DOMA, tam, kde za nimi dojíž-

dějí lékaři a zdravotní 
sestry.

• Po krátké odmlce 
jsme se opět zapojili 
do projektu „Česko 
zpívá koledy“ a společně si zazpívali 
před školou vánoční koledy.

• Prosinec nebyl měsíc jenom kultury, 
ale i sportovních aktivit. Ve spolu-
práci se Slezskou bránou proběhl 
turnaj v minivolejbalu v Raškovicích. 
Naši školu reprezentoval jeden tým 
z 5. ročníku (Lukáš Stebel, Tomáš 
Kantor) a získali 4. místo.

• Nově proběhl „Vánoční jarmark“ na 
hřišti v Dobraticích ve spolupráci 
s kulturní komisí, kde děti prodáva-
ly své výrobky a připravily kulturní 
program.

Vstoupili jsme do nového roku 2023, 
ale školní rok 2022/2023 je teprve v po-
lovině. Žáky čekaly v lednu opakovací 
písemné zkoušky, příprava na soutěže 
v recitaci, zpěvu, vědomostních testů 
a proběhl první turnus lyžařského vý-
cviku ve ski areálu Opálená.

Závěr měsíce pak patřil prvňáčkům 
z 1. A, kteří předvedli, že jsou školáci 
na pravém místě. Svým rodičům i pra-
rodičům s velikou pílí i snahou předvedli 
divadelní představení na akci „Pasování 
prvňáčků“. 

Přeji všem ve II. pololetí mnoho úspěchu 
a radosti! 

Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

místní knihovna dobRatice 
Místní knihovna Dobratice si dovoluje oznámit,  

že byla přestěhována na náměstíčko vedle Obecního úřadu Dobratice.

na své čtenáře se opět těší každé úterý od 13 do 17 hodin.
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PRvní Pololetí v mŠ dobRatice
září – hurá, těšíme se do školky
Tento měsíc byl ve znamení adaptace dětí na prostředí mateřské školy, seznámení s novými kamarády a navazování kontaktů 
s dospělými. Vedli jsme děti k získání jistoty v kolektivu. Formou různorodých aktivit se děti seznámily s režimem dne, společ-
nými aktivitami, pravidly a rituály naší mateřské školy. Vycházkami do okolí jsme vytvářeli vztah k místu, ve kterém žijeme. 
Předškolní děti se účastnily plaveckého výcviku ve spolupráci se ZŠ Dobratice. Proběhla členská schůze Rady rodičů, na které 
jsme si naplánovali společné akce.

říJen – Plody ze zahrádky
Zaměřili jsme se na vnímání přírody všemi smysly. První společnou akcí rodičů a dětí byla Drakiáda na kopci u Harendy, na 
které si děti se svými rodiči pouštěly draky. Následně jsme rozvíjeli slovní projev dětí, které se učily znát názvy ovoce a zeleni-
ny. Estetický vkus jsme rozvíjeli ve výtvarných aktivitách, kdy děti malovaly ovoce a zeleninu různorodou technikou. Hotové 
výrobky sloužily k výstavce místních zahrádkářů. Společně s dětmi jsme navštívili Svět techniky v Ostravě. Tímto bych chtěla 
poděkovat Radě rodičů za finanční příspěvek na autobusovou dopravu. Děti se v mateřské škole fotografovaly na vánoční 
přáníčka. V tomto měsíci byly zahájeny nadstandartní aktivity v podobě hudebního, anglického kroužku a keramiky, které 
naše mateřská škola nabízí.

listoPad – nádherný podzim
V tomto měsíci jsme se snažili vytvářet u dětí povědomí o proměnách přírody pomocí každodenních vycházek do nedalekého 
přírodního prostředí. Děti lupou pozorovaly barevné listy, pojmenovávaly volně žijící zvířata a lesní plody. Vedli jsme je k ochraně 
přírody. Vytvářeli jsme u dětí zdravé životní návyky, povědomí o ochraně svého zdraví a bezpečí. Děti se učily pojmenovat částí 
lidského těla, znát význam jednotlivých lidských orgánů. Mateřskou školu navštívila divadelní společnost Smíšek s pohádkou 
Větřík Petřík. Kreativní maminky zorganizovaly v klubovně OÚ v Dobraticích vánoční dílničky, na kterých vyráběly vánoční ozdo-
by, které následně prodávaly na Jarmarku ve Vojkovicích a v Dobraticích. Proběhlo přezkoušení individuálně se vzdělávajících 
dětí v MŠ. Další společnou akcí rodičů s dětmi bylo vánoční tvoření, na kterém si děti společně se svými maminkami vyrobily 
zimní sněhuláky z polystyrenové koule a vánočních větviček. Navštívili jsme kamarády v 1. třídě ZŠ Dobratice.   
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PRosinec – vánoční veselení
V předvánočním čase jsme u dětí posilovali citové vztahy ke svým nejbližším. Děti se podílely na dění ve třídě, pomáhaly s výz-
dobou mateřské školy k vánočním svátkům, při pečení perníčků, zdobení vánočního stromečku. Proběhla Mikulášská nadílka 
v dopoledních hodinách, děti shlédly vánoční pohádku v podání divadélka PIMPILIMPI a POMPOLOMPO pod vedením slečny 
Kateřiny Kocichové. Naše děti vystoupily s krátkým kulturním programem na Vánočním jarmarku ve spolupráci s OÚ Dobratice. 
V předstihu Vánoc navštívil naší MŠ Ježíšek a přinesl spoustu dárečků, ze kterých měly děti obrovskou radost. V zimním období 
jsme také nezapomněli na zvířátka, odnesli jsme do krmítka v lese seno, jablíčka. Na školní zahradě jsme se starali o ptáčky, 
sypali zrníčka do krmítka a vyvěsili lojové kuličky. 

leden – ledové království 
Vyprávěli jsme si s dětmi zážitky z vánočních svátků, čímž jsme prohlubovali citové vztahy k rodině. Seznámili jsme děti s tradicí 
Tří králů a jejich významem. Vedli jsme děti k prosociálnímu chování, péči o zvěř v zimním období. Pravidelnými vycházkami 
do blízkého okolí jsme dětem přiblížili přirozené změny v přírodě. Pomocí obrazového materiálu jsme seznámili děti se zimními 
sporty, které si následně mohly vyzkoušet dle sněhových podmínek na nedalekém kopci. Uspořádali jsme již tradiční 5. ZOH 
v tělocvičně v ZŠ Dobratice, při kterých si děti společně se svými rodiči mohly vyzkoušet různé sportovní disciplíny. Předškol-
ní děti se účastnily Mistrovství školek Slezské brány 2023 v Raškovicích, kde soutěžily ve sportovních disciplínách. Proběhla 
členská schůze Rady rodičů. 

                                                                                            

 Zpracovala Bc. Slezáčková Eva, vedoucí učitelka MŠ Dobratice

Informace spolků a sdružení

Projekt
název projektu - modernizace 
hájenky
reg. č. 21/006/19210/780/068/001825
je spolufinancován evropskou unií.
hlavní cíl projektu  
Podpora projektu žadatele myslivecké-
ho sdružení Háj Dobratice byla umožně-
na na základě výzvy Programu rozvoje 
venkova vyhlášené v rámci Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje 
MAS Pobeskydí. 

Současný vnitřní stavebně technický 
stav budovy a inventáře je špatný a sni-
žuje další možnosti využití pro potřeby 
mysliveckého sdružení a dalších uži-
vatelů. Proto je nezbytně nutné zahá-
jit modernizaci hájenky v postupných 
krocích a tento první krok se týká vnitř-
ních prostor, aby byl zabezpečený chod 
sdružení.
Dokončení projektu a modernizace há-
jenky vytvoří kulturní prostředí, které 
podpoří život komunity mysliveckého 
sdružení, jež tvoří členové 5 obcí: Do-

bratic, Vojkovic, Horních a Dolních Do-
maslavic a Dolních Tošanovic. Kromě 
členů, je hájenka používána i veřejností 
a dětmi základních a mateřských škol 
při pořádání akcí. 
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zahRádkáři 
v zimě nesPí

V sobotu 4. února 2023, proběhla 
v klubovně obecního úřadu velice 
zajímavá přednáška na téma „kvě-
tiny v domě i na zahradě“, kterou 
prezentovala paní Běrská.

Přednáška byla zahájena ve 14:00 
hodin a probíhala formou dotaz 
– odpověď.

Začali jsme u květin, ale více se 
projevil zájem o zeleninu: rajča-
ta, cukety, okurky, dýně, papriky. 
Hlavně šlo o to, jak bojovat proti 
plísním, nemocem a parazitům.    
U tohoto jsme však nezůstali, po-
stupně jsme došli k ovocným stro-
mům, a to jak k peckovinám, tak 
i k jádrovinám. Postřiky, hnojení 
– čím a kdy, až po ořez.

Zúčastněných nás bylo sice málo, 
ale otázek a odpovědí bylo dost. 
Řekl bych, že to byla spíše diskuse 
a výměna zkušeností, než před-
náška. Také jsme měli možnost si 
zakoupit hnojiva do zahrádky.  Akce 
se protáhla téměř do 18:00 hodin. 

Děkuji všem, kteří se této akce zú-
častnili. 

Za ČSZ Milan Hlisnikovský,  
předseda 

memoRiál ŠtěPána čuboka v kuželkách
V lednu před třemi roky se uskutečnil 
1. ročník Memoriálu Štěpána Čuboka. 
Právě on byl dlouholetým organizá-
torem turnajů v kuželkách v Komorní 
Lhotce a dobratičtí důchodci se rozhodli 
touto formou na něj zavzpomínat. Přišel 
však covid a pravidelná setkání, vždy 
v lednu, dostaly na dlouhou dobu trhlinu 
a až nyní v lednu 2023 se mohl uskutečnit 
2. ročník memoriálu.

Organizátorské role se ujal Miloslav Ku-
boň, byly zakoupeny ceny, připraveny 
nové poháry včetně putovních pro nej-
lepší ženu a muže. Po uvítání všech se 
jedenáct mužů a deset žen pustilo ke 
shazování kuželek na dvou drahách. 
Pár členů klubu mohlo symbolicky po-
vzbuzovat a sledovat vývoj, komu to 

jde lépe a kdo zase více trefuje žlábek 
místo kuželek na konci dráhy.  Hrálo 
se už tradičně na dvě kola a bylo zřej-
mé, že po odehrání 1. kola už se nějací 
možní adepti na zisk krásných pohárů 
a cen vyrýsovali. Po zvládnutí druhé 
části se konečného spočítání obou kol 
ujal známý sporťák Karel Moškoř, pak 
už zazněly konečné výsledky a předání 
odměn z rukou předsedy KD Dobrati-
ce Antonína Šiguta. Nejprve se všichni 
dozvěděli, komu to nejlépe šlo v kate-
gorii mužů. Jen jediný bodík rozhodl 
o třetím místě Jaroslava Martínka.  Na 
předsedu a Pavla Volného shodně zbyla 
tolik nepopulární brambora. Až do po-
sledních hodů bojovali o prvenství Ja-
roslav Pšenica a Jiří Kohut a pouhé dva 
body nakonec rozhodly o nečekaném 
vítězi, kterým se stal druhý jmenovaný. 
V soutěži žen už po 1. kole vedla Jarmi-
la Čuboková a své postavení dotáhla 
do vítězného konce. Na druhém místě 
skončila Karla Pšenicová a bronzovou 
příčku výborným závěrem získala Marie 
Moskvová. Nádherné poháry mají své 
držitele a bylo více než symbolické, že 
jeden z nich skončil v rukou manželky 
našeho nezapomenutelného kamaráda 
a parťáka.

vÝsledkY: 
1. J.kohut 142 bodů  
2. J.Pšenica 142 bodů
3. J.Martínek 122 bodů 

1.J.čuboková 130 bodů  
2. K.Pšenicová 127 bodů  
3. M. Moskvová 123 bodů
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tříkRálová  
sbíRka 2023

Letošní Tříkrálová sbírka probíha-
la spíše v jarním počasí, než tomu 
bývá na počátku ledna zvykem. 
Zkrátka, když není v zimě sníh, je 
to zvláštní, ale na rozmary počasí 
v posledních letech si tak nějak 
zvykáme. Ani letos nechyběli ko-
ledníci v Dobraticích a určitě mno-
zí z vás při návštěvě něco vložili do 
kolednických kasiček. Důkazem 
jejich návštěvy je pak symbolické 
označení horních zárubní dveří 
písmeny K+M+B.

Tříkrálová sbírka se uskutečnila 
v termínu od 1. ledna do poloviny 
měsíce. Jak jsem zjistil z výsledků 
sbírky v okrese Frýdek – Místek, 
do pěti kolednických kasiček při-
spěli občané Dobratic částkou 
57.305,- Kč.

Text a foto: K. Moškoř

tříkRálová sbíRka zná svůJ vÝsledek.  
děkuJeme!
Kašpar, Melichar a Baltazar…. Tyto tři 
legendární mudrce již tradičně na za-
čátku roku ztvárnili koledníci Charity 
Frýdek-Místek. S královskými korunami 
putovali dům od domu a ulicemi se tak 
rozeznívala známá koleda „My tři králo-
vé jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem 
vám“. Charitní koledníci roznášeli po-
žehnání a přání všeho dobrého v tomto 

roce a zároveň jim mohli lidé svými 
dary přispět do Tříkrálové sbírky, nej-
větší sbírkové akce v České republice.

Ve Frýdku-Místku provázely Tříkrálovou 
sbírku již tradiční akce pro veřejnost. 
V prvním týdnu se konal Tříkrálový prů-
vod pořádaný místeckou farností a Ka-
tolickým lidovým domem, kdy tři krále 

ostatní Informace
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na jejich pouti městem doprovodilo 
velké množství lidí. Pomyslnou tečkou 
letošní sbírky byl Tříkrálový koncert 
ve frýdecké bazilice, který se konal 15. 
ledna. Vůbec poprvé na něm účinkovaly 
scholy z Frýdku i Místku. Toto spojení 
okouzlilo nejen návštěvníky, a proto 
doufáme, že je takto uslyšíme i v příš-
tím roce. 

Po sečtení obsahu všech 341 kasiček, 
které letos vyrazily napříč domácnost-
mi frýdeckomístecka víme, že se celko-
vý výtěžek Tříkrálové sbírky v Charitě 
Frýdek-Místek pro rok 2023 vyšplhal 
na krásných 2 669 478 korun. Díky va-
šim darům se budeme moci pustit do 
potřebných rekonstrukcí v našich po-
bytových zařízeních. Peníze dále pomo-
hou při zajištění podpory pečujících, 
mobilní hospicové péče a zkvalitnění 
vozového parku terénních služeb. 

Na sbírce se každoročně podílí nespo-
četné množství koledníků. Její reali-
zace by však nebylo možná ani bez 
pomoci místních koordinátorů, obcí 
a farností. Tuto spolupráci symbolizují 
slova „vstřícnost, ochota, trpělivost.“ 
DĚKUJEME. Srdečné poděkování patří 
také všem štědrým dárcům, kteří do 
Tříkrálové sbírky přispěli.  

Tereza Staroščáková

neJen cestovatelská PRomítání na PRaŠivé.

Již sedmým rokem se pravidelně v cha-
tě Prašivá konají oblíbené a hojně na-
vštěvované cestopisné besedy s pro-
mítáním, koncertíky, výstavy a spousty 
dalších akcí.

A chataři již naplánovali další termí-
ny na příští období, kam jste srdečně 
zváni.

Vstupné je tradičně dobrovolné a bude 
věnováno na obnovu legendární chaty 
Prašivá v rámci projektu „Vzkříšení hor-
ské chaty Prašivá“.

Více o projektu zde: www.chatapra-
siva.cz/partneri/projekt--vzkriseni-
chaty-prasiva-/

aktuální teRmínY akcí:
4. března od 18:00 – beseda „island 
– země ohně a ledu“ 
Promítá cestovatel  
a lektor Filip Šimeček

Lze vidět polární záři v centru města? 
Může stát městská knihovna na pomezí 

dvou kontinentů? Je možné si v sopeč-
ném jezírku uvařit párky? A kde najdeme 
v nejsevernější metropoli města muze-
um punku? Společně s Filipem Šimeč-
kem si projedeme jižní Island a zkusíme 
se na tuto zemi podívat z mnohdy netra-
dičního úhlu pohledu. 

13. dubna od 18:00 – beseda  
„madeiRa – země kontrastů“ 
Promítá průvodkyně  
a cestovatelka Petra Bujoková

Věčně zelené hory, polopouštní kraji-
na, divoké pobřeží, koupání v Atlantiku, 
rozmanitost květin, hojnost ovoce, žně 
hub a borůvek, čerstvé ryby, výborný 
rum a vysmátí Portugalci. Pro Petru 
Bujokovou z Frýdlantu je Madeira velkou 
srdcovkou a splněním cestovatelského 
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snu. Na ostrově tráví, co by průvodce, již 
několik let v různých ročních obdobích 
a ve své prezentaci se s vámi podělí 
o zážitky, které tento ostrov nabízí. 

6. května od 18:00 – beseda  
„PeRu – nejen za kulturou inků“ 
Vypráví cestovatel Lukáš Zajíček

Putování obyčejného kluka po neoby-
čejné zemi za inckou kulturou džunglí, 
horami, pouští a kaňony. Peru je země, 
která nabízí obrovskou paletu krás-
ných přírodních scenérií, které propojí 
úžasná historie a kultura, a vše dovrší 
vynikající jídlo a fajn lidi. Takže tu není 
nouze o životní zážitky, o které se rádi 
s Vámi podělíme.

18. května od 18:00  
– beseda „aconcaGua a ty druhé“ 
Promítá, nejen horolezec  
Michal Kleslo

Aconcagua je nejvyšší horou jižní a zá-
padní polokoule a zajisté velkým láka-
dlem argentinských hor.  Ale není jedi-
nou kráskou v tomto dlouhém andském 
hřebeni, který sahá od tropických šířek 
až na dohled antarktickým břehům 
v Ohňové zemi. Kromě Aconcaguy za-
vítáme do Vysokých And, na severo-
patagonské sopky, na ledovce Ohňové 
země i pod světoznámé skalní monility 
Patagonie.

Podzim-zima 2023-2024  
– beseda „Poutí k branám oRientu“ 
Přednáší dálková poutnice  
a horalka Nicolette Havlová

Více než 2000 kilometrů v nohách a je-
den splněný sen - dojít pěšky do Asie.  Ni-
colette se vydala jen se 6 kily na zádech 
z rodného Havířova přes Slovensko, Ma-
ďarsko, Rumunsko s návštěvou české 
komunity v Banátu, pro kterou uspořá-
dala sbírku, a pokračovala přes Srbsko, 

Bulharsko až do tureckého Istanbulu. 
Jaké to je být osamocen v horách, po-
týkat se s útoky pasteveckých psů, (ne)
nechat se provdat na rumunsko-srb-
ských hranicích, dojít po svých k moři, 
absolvovat poslední stovky kilometrů 
s potulným štěnětem a zvládnout do-
stopovat zpět domů v rekordním čase 
pod 72 hodin? To vše a mnohem více se 
dozvíte na přednášce popisující 104 dny 
dlouhé putování, kdy se člověk přiblíží 
divoké přírodě a najde cestu k vlastní-
mu srdci. 

… a další akce pro Vás již plánujeme 
a budeme je postupně zveřejňovat v na-
šem kalendáři akcí na: www.chatapra-
siva.cz/akce/kalendar-akci

Těšíme se na setkání.

Chataři Renča a Martin Stillerovi 
 z Vaší chaty Prašivá

Více informací na:  
www.ChataPrasiva.cz
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