KČT oblast Moravskoslezská - sekce historie,
Odbor KČT Horní Datyně,
obec Morávka a majitelé Kolářovy chaty na Slavíči
zvou t u r i s t y a p ř í z n i v c e t u r i s t i k y v š eho
věku
n a o s l a vu
j ub i l ea

120 let turistiky na Slavíči
1899 – 2019
Beskydy – Morávka, Horní Lomná
Turistika v prostoru Slavíče se začala rozvíjet s vybudováním první chaty. Tuto vystavěl spolek
Beskidenverein, turistů německé národnosti v roce 1899. Posléze byla pojmenována po jejím
činovníku, Johannu Hadaszczokovi. Její existence byla ukončena rozebráním po 2. sv. válce.
Mezitím její nájemce Karel Kolář ze své blízké usedlosti vybudoval a r. 1931 otevřel turistickou
chatu, zvanou Kolářova chata. Po dramatických dějinných událostech v místě, slouží turistům
dodnes. Zásluhu na její pověsti mají rodiny Kolářova a Martynkova.

Oslava se uskuteční v den státního svátku – v sobotu 28. 9. 2019
Program: od 10. 00 hod – sraz před turistickou chatou na Slavíči

11 hod - Slavnostní fanfára před chatou
Slovo o historii chat na Slavíči – Mgr. Jan Sládek
položení kytičky k pomníku Karla Koláře a Jana Martynka

Pozdravy hostů. Zapálení slavnostní vatry.
Zájemci - výstup na vrchol Slavíče (1 055 m n.)

K dobré náladě zahraje od 10 hodin - hudební skupina OLZA
Občerstvení na chatě. Startovné není stanoveno. Předpokládá se zakoupení pamětního listu – 20.- Kč.
Stánek se zbožím KČT: odznaky, nášivka, záznamníky, mapy aj.
Jubilejní suvenýry: grafické pamětní listy, 35. placka seriálu „Jubilea beskydské turistiky“
Příležitostné razítko akce k dispozici.
Trasy dle vlastního výběru z Morávky, Horní Lomné
Mapa KČT 1: 50 000, č. 97 - Slezské Beskydy
Informace o dalších akcích KČT:
*5. 10. 2019, Okolo Bezručovy vyhlídky (KČT VP Frýdek-Místek), Frýdek, Sedliště
*26. 10. 2019, Po zarostlém chodníčku – spadaným listím, KČT Hukvaldy
*6. – 8. 12. 2019, 53. roč. Zimního táboření „Klondyke“, (KČT Hor. Datyně) Beskydy, Morávka, Lipí
Za KČT oblast Moravskoslezská, Ing. Břetislav Boháč, předseda
Za KČT, sekci historie: Mgr. Jan Sládek, tel.: 776 126 091, 736 754 659, e-mail: kct.sladek@quick.cz

