
  

 

 

 

 

Komise turistiky Odboru všestrannosti České obce sokolské 

a T. J. sokol duchcov, oddíl turistiky  

zvou všechny záJemce o turistiku a cyklistiku na akci 

SE SOKOLEM NA KOPEČKY 
7. výstup na prašivou (843 m n. m.) 

v Beskydech 



SOBOTA 10. 7. 2021 

Program: 

cíl hvězdicového výstupu Je u horské chatY prašivá na malé prašivé (707 m n. m.) 

v sobotu 10. 7. 2021 od 10:00 hodin do 15:00 hodin. 

samotný vrchol prašivé (843 m n. m.) se nachází cca 1,5 km od chaty na Červené 

turistické znaČce. 

        

každý úČastník obdrží zdarma pamětní list za výstup, otisk pamětního razítka a 

razítka ivv. k zakoupení bude pamětní karta cesty ke hvězdám a absolventská vizitka se 

SOKOLEM Na kopeČky 2021 - 7. výstup na prašivou a další. 

 

na chatě prašivá bude pro úČastníky akCE mimořádně zpřístupněna rozhledna – vstup 

na rozhlednu s průvodcem bude umožněn v 10, 11 a 15 hodin (podle provozních možností 

chaty možná Ještě i v Jinou dobu). vstupné na rozhlednu 30 kČ dospělí, 20 kČ děti a 

senioři. 

 

všem úČastníkům vřele doporuČuJeme obČerstvení přímo v horské chatě prašivá – 

chata nabízí domácí kuchyni s beskydskými specialitami, např. vyhlášené borůvkové 

knedlíky nebo výborné halušky a přírodní mošty.                                                                  

 

v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 vyzýváme úČastníky k dodržování 

aktuálně úČinných nařízení a doporuČení vlády Čr a ministerstva zdravotnictví Čr! 

úČastníci Jsou povinni dodržovat veškerá pravidla pro pohyb v chko beskydy! 

 

 

doporuČené pěší trasy: 

5 km: raškovice – malá prašivá 

5 km: dobratice pod prašivou žst – malá prašivá 

13 km: morávka – příslop - ropiČka – prašivá – malá prašivá 

27 km: morávka – slavíČ – ROPICE – ropiČka – prašivá – malá prašivá 

doporuČená cyklo trasa: 

15 km: Frýdek-místek – nošovice – vyšní lhoty – malá prašivá 



doporuČená doprava: 

vlakem do železniČní stanice DOBRAtice pod prašivou nebo autobusem do zastávky 

raškovice, škola nebo morávka, lipové. na prašivou nelze vyJet autem (zákaz vJezdu), 

parkoviště Jsou buĎ ve vyšních lhotách u oú nebo v raškovicích poblíž HOSPODY U 

BOBRA 
             

soutěž se sokolem na kopeČky: minimálně 6 výstupů během minimálně 3 let.              

turisté, kteří absolvuJí minimálně 6 výstupů během minimálně 3 let, obdrží speciální pamětní 
placku a pamětní list, který bude udělován od 1. 1. 2022 na hlavních turistických akcích 
Sokola. turisté, kteří dosáhnou 10 úČastí během minimálně 4 let, budou slavnostně oceněni 
pamětním odznakem na setkání těchto úČastníků, které se uskuteČní během všesokolského 
sletu v Praze v roce 2024. (nutno doložit originály pamětních listů z Jednotlivých výstupů.) 
 

Informace:  Jiří brož, mobil: +420 728 848 724, email:  jbroz@sokol.eu  

dušan petráš, mobil: +420 603 496 389,  email: dusan.petras@centrum.cz                     

  internet:  www.sokol.eu          

facebook: www.facebbook.com/groups/808517549174077   

                         www.facebook.com/sportovnivsestrannost                                  
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