
Pro ty, kteři ve zr|raví přečkají nástrahy čihající na 4I. ''K|ondajkrr''
připravil KCT - S|ezská lrrána, l|orní Dalyně tradiční

Vánoční countrybáI
,|Z|atá horečka''
v sobotu 15. prosince 2007 orl 19 hod.

V příjemném prostředí Kt||turního domu v l,|orních Datyních
můŽele prohýřit do rána své finančnÍ přebytky.

(Z ostravy autobus č' 2 |)

Vstupné 80.. Kč. Předprodej vstupenek od 30. l l.
Lenka Kuchařová, te|.: 607 833 720

Hraje country sl<upina Argument

Inforuace: Warlinír Krchař . kudy, K Háience 232, 739 32 llotui Dalyně,
telef.: 720 251 425

František Sochorek, te!':7J7 !58 58!

Spo|ečný vstup do Nového ro|rrr 2008!

v Čcské republice' z toho na lI místech v Moravs|(ostezskénl kraji
pořát|á K|ub českých tltrisÍů akci

NovoRoČnÍ ČrvŘlÍsrnx
1. l.2008 - první trrristické kro|ry nové|ro rol<rr!

Datyňáci a příznivci: Cít a sraz od 15 horlin v restauraci rr Ši|lerri ve
Vác|avovicích. Možnost spo|ečné trasy ve l4 hod od Kutturního domu }lorní Datyně
ostraváci - od l0 do 12 hodin na vrcholu ha|dy Ema ve S|ezsIté ostrnvě
lÝložnost spo|€čné trasy ze zastávky tramvaje - ostrava-výstaviště.
Trasy: pod|e v|astní vo|by.

Přispějeme na konto ''SvětIuška'' - zrakově posíiženým r|ětem a dospě|ým!

Na téntěř stovce |níst

."sqďa

Klub českých trrristů Horní Datyně, oblast Moravskoslezská Vás zve na:

41. ročník zimního táboření

KLONDYKE 2OO7'
Beslrydy - vrchol hory Kalužný, 994 nr n. m.

7. - 9. prosince2007

Již po ěýřicátéprvé se scjdou o hruhém prosincovém víkenďu turistó, tábornícit skauti,
trampové' vodáci, boro|ezci . muži i ženy, m|ár|ež a všic|rni rnilovníci bítých dálck a nocí
strávených za třeskuýc|r mrazů u ohňů.
Po deseti letech na smrku' des€ti na Trayném' deseti na Ropici' deseti na stavíči ío l'ude
|etos poprvé rla Ka|užném. Ce|kem 4l ročníkti akce v nepřetržité řadě a novó v pořartí páté
misto Úáboření' je jistě důvodem k účasti lradičních i nových účaslníků.
Zveme i příznivce paní Zirny' kteří přijdou v sobotu pozdravit své přátelé a zrráné.

Slavnostní pozdrav zazní na vrclolovém tábořišli u valry v sobolrt v€ l2.30 |rodin
Na vrcho|u Kalužného zav|aje v|ajka zT Klondyke na šeslin|e.rovém složÁru

ve výšc€ 1000 metrů nad mořem

v plitek 7. 12. 2007 v 18 hodln v extrovně chal! 
',o 

slt.ýíčl proběhne beseda o zinnhu |tiboření
s pronÍhu [m hodil,oyéhoÍilnu o 10 lelech zlnních tiboření Ktolttlyke.

zde sl lze cD zokouPil. Tmďiční účasrnlci se v něn určitě ltvidí!



4t. Zimní táboření Klondyke,1967 - 2007

Beskyt|y - chráněná krajinná oblast
Lesy České republiky - hlavní sponzor KČT

Místo tábořeni: Česká republika, kraj Moravskoslezský, obec Morávka
Moravskoslezské Beskydy, vrchoI hory Kalužný (994 m n.m.)

I'řís.upové trasy:
pěší: a. Ze zastávky ČsAD Morávka.S|avíč: .po pěší modré značce na chatu S|avÍč - 7 km

b, Ze zas|ávky ČsAD tlorní Lomná-Sa|ajka: po pěší ž|uté značce na Lačnov,
červené na chatu SlavÍč . 7 km
na běžkách: Ze zastávky ČsAD Morávka-S|avÍč: po modré |yářské trase (oranžová
upozorňovací barva) na chatu S|avíč
všechny trasy od clraty Slavíč' spoleéně po čeŤvené .uristické značce na tábořiště na
vrcho|u KaIužného (3 km)

Možný přístupje rovněž z Lomné. Doubrava po modré na chatu Kamenilý, dá|e po ž|uté a
červené tu Kalužný.
Další přístupje od chaty ostrý po modré značce na Ka|užný. Pozor na předcházejÍcí výstup k
chatě na os(rém!
Vyjrnenovaná místa (rravíc samozřejmě chala SlavÍč a vzdá|enějšÍ chata na Kozubové)jsou
rovněž cí|em vychá2ek z tábořiště do oko|í.

lllopa: KČT, |: 50 ooo č. 97 - s|ezské Beskydy a Jabtunkovsko

Vcdnuci akce a informace:
Mgr. Jan Slódek, Na Pasekdch I9I,739 32 Homí Datyně' rel,: 776 I26 09I, 596 736 506, 595
685 5Jd e mail: kct.sladek@quick.cz
František Sochoreh, Vilová 47,739 32 Horní Dgtyně,lel.: 737 I58 58l
rvww: kct-msk.cz www: tjhd.csc,cz

Účaslnický popta.ck:20..Kč s účastnickým listem KLoNDYKE 2007

Dá|ejsou připraveny: *Placka k 75 |etům chaty s|avíč
*Ka|endář zim' tábořenÍ 07/08 a Kalendář tuí. akcÍ KČT v ČR 2008

1888 - 2008
120let Klubu českÝch turistů

4 27. It'2oo7.kyěten 2008 Výstava: 12o |et KčT. Beskydská turistika
VÝstavní síň Muzea Těšínska na náměstí v Jab|unkově

* 16.. t8. rt.2007 l0' roč. Toníkovo zimní táboření v Údo|Í bažin v |torníclr Datyn|ch

* 31. 1. -3.2.2008 V. Mezinárodní zimní sraz turistů
č\ Beskydy, Ja|rIunkovsko

Zimnítábor v. MZST - Mosty u Jablun|rova
ZimnÍ tábořiště v Mostech u Jablunkova, stranou od sjezdových tratí' v mÍstě průběhu Iyžařských
ras.
Zároveň zde proběhne 24. roč. Miniškoly zimnÍbo tábořenl.
Po úspěšných tábořeních na MezinárodnÍch srazech turistůjistě přer|vedou táborníci svoje umění,
dovednosti a sÍ|u.

2000 S|ovensko. Čadca Zimní táboření: oščadnica. Tichá do|ina
2002 Česká repu'b|ika, Jesenlk Ramzovské sed|o
2004 Po|sko, Bielsko.Bia|a, Beskid Slaski szczyrk, KaÍkoszczonka
200ó S|ovensko, orava Dolný Kubín - Kuzmínovo
2008 Česká repub|ika, Jab|unkov Mosty u Jab|unkova

ca|erie s názvy všech tábořenÍ a pořadate|ů bude znovu otevřena.
Upravené |yŽařské stoPy pov.edou v těsné b|Ízkosti zimn|ho tábořiště.

srdečně zvou oořadatelé:
l|onza SIádek, otakar Bouia, Jose[ Čige|ský, Erich Lacko-Brit, Vít Tichý.Hugo, Břeťa
Hrbáček, Grobařovi, Tonda Vraneěka, Pepa Mur8s,všichni stachovi, a mnozí da|šÍ .
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1888 - 2008

12O LET


