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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 5/2015 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 
 
kvůli stále lepšímu a slunečnějšímu počasí se dost pravděpodobně  věnujete spíše svým outdoorovým a 
cestovatelským aktivitám a všemu, co patří k jarnímu počasí. Pravděpodobně i z těchto důvodů je v 
našem věstníku měně akcí, ale i tak Vám pár informací přinášíme. 
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Vzkříšení horské chaty Na Prašivé v Beskydech:_____________ 
 

Již třetí měsíc probíhají rozsáhlé rekonstrukční práce na 

beskydské horské chatě Na Prašivé, které mají za cíl tuto 

jedinečnou historickou dřevěnou chatu vzkřísit a zase uvést do 

provozu tak, aby dále mohla důstojně sloužit veřejnosti, hlavně 

turistům. 

Zajímavostí je, že téměř veškeré práce jsou z řad dobrovolníku, 

nadšenců, oddílu KČT Beskydy a přátel chaty Na Prašivé.  Brigády 

se zde konají každý víkend a ruku k dílu může přiložit kdokoli – 

muži i ženy, mladí i staří, kutilové i absolutní zelenáči. Vhodná 

práce se najde pro každého a jakákoli pomocná ruka je vítána.  

Takže se řeže, brousí, natírá, uklízí, omítá, obkládá atd.  

Až to vše bude hotovo, mohou se návštěvníci těšit na opravenou 

historickou Bezručovu místnost,  velké rekonstrukce se dočkala již i 

kuchyně a sklad, právě se pracuje na novém obložení  chodby 

palubkami a největší viditelnou změnou bude bezesporu nový 

výčep a bar. Další drobnější úpravy probíhají také na pokojích, 

chata dostala už i nový kotel, natírají se všechny vnitřní dveře a 

futra, na zahradě vzniklo nové ohniště a plánuje se také nový nátěr 

střechy a vnějšího opláštění. 

Mnohé bude také asi zajímat, že majitelé chaty, tedy Klub českých 

turistů oblast Moravskoslezská, vyměnili také nájemce a s ním i celý 

personál. Nový team chatařů se už nyní několik měsíců také  spolupodílí na daných opravách.  Návštěvníci se tedy 

mohou těšit na zcela nový způsob vedení chaty, na změnu jídelníčku a hlavně na spoustu akcí a atrakcí, které noví 

chataři Martin a Michal připravují. 

Kdo má zájem se o chatě, o probíhajících pracích a změnách dozvědět více, vše je k nalezení na: 

https://www.facebook.com/chatanaprasive 

Oddíl KČT Beskydy a Klub přátel chaty Na Prašivé plánují v nejbližší době také veřejnou sbírku a předem žádají 

veřejnost o podporu a spoluúčast na záchraně této první české horské chaty v Moravskoslezských Beskydech, 

která byla postavena již v roce 1921. Podpořte, prosím, chatu Na Prašivé, ona Vaši pomoc potřebuje. 

Odhadované znovuotevření chaty je v květnu 2015, do té doby na Prašivé funguje pouze stánek s občerstvením, 

jehož veškerý zisk bude použit právě na rekonstrukci chaty. A tak jste všichni srdečně na Prašivou zváni. 

 

Za KČT Beskydy 

Martin Stiller 

Tel: 604618400 

Email: ms.broumovak@seznam.cz 
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Akce:________________________________________________ 
 

Cestovatelská přednáška  12.5.2015  

Projekty, expedice a objevy:  

retrospektivní pohled na Peru  

 

Praha, Instituto Cervantes, Na Rybníčku 536/6,  

12.5.2015 v 18:00 h  

Autor: Ing. Otto Horský, CSc.  

- člen Českého klubu cestovatelů  

Inženýr Otto Horský si v roce 1974 splnil svůj sen žít 

v Peru, kam byl vyslán jako diplomat a ředitel tamější 

technické kanceláře, aby pomohl s rozvojem 

vzájemné vědecko-technické spolupráce. Jeho 

nadšení pro věc a vzdělání v oboru inženýrské 

geologie a geotechniky mu dopomohly k uskutečnění 

velkých projektů, jako je rozšíření hydrocentrály 

Machu Picchu, při geotechnickém výzkumu pro 

hydrocentrálu v Mantaro, při projektu sanace sesuvu 

Tablachaca, při projektu geotechnického průzkumu pro hydrocentrálu El Sheque, atd.  

Otto Horský nám poví o svých expedicích a objevech, jako například o skalních rytinách u Incawasi v Huaytaře. 

 

 

 

 

 

 

Více informací o akcích naleznete zde: http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html 

 

Nashledanou příští měsíc. 

V Brně dne  29. 4. 2015                                               Zpracoval: Roman Pliska 
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