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DOSTAŇME  DĚTI  OD  POČÍTAČŮ  A  TELEVIZORŮ  DO  PŘÍRODY  ANEB  SPOLEČNĚ  NA  LYSOU 
                          
 

                                                                         
 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2019 
 
 

         
 

               Klub českých turistů organizuje a provozuje projekt pro školní děti „Společně na Lysou“. 
Letošní ročník byl již čtvrtý. Zajímavým a poučným programem získáváme děti k aktivnímu pohybu 
v přírodě. V letošním roce byla opět nabídka tras na Lysou horu, Satinské vodopády, Medvědí skálu a 
Prašivou. Učitelé tak měli možnost zvolit pro děti trasu s různou náročností. 
O enviromentální program pro děti je ze strany učitelů stále zájem. Letošní květnové počasí nás 
poněkud zaskočilo. Byly deštivé dny, takže některé výstupy byly na poslední chvíli zrušeny. Konečné 
číslo účastníků je v porovnání s loňským rokem nižší, přesto jsme zaznamenali téměř 800 účastníků. 
Pro příští období budeme nabídku rozšiřovat o další možnosti výběru tras. Nabídku rozšíříme i na 
skupinu seniorů, TOM (Turistické oddíly mládeže), členy odborů KČT nebo hendikepované. Právě zde 
jsme navázali kontakt s neziskovou společností pro hendikepované děti. Také pro ně bychom připravili 
program „na míru“. 
 
Jak projekt probíhá: 

             Pro školní děti probíhal výstup na Lysou horu nebo méně náročné trasy Satinské vodopády, 
Medvědí skála či Prašivá v rámci vyučování, kdy se žáci během cesty dozvěděli mnoho zajímavého o 
krajině, místopisu, ochraně přírody a životního prostředí, dále o flóře, fauně a to vše s praktickými 
ukázkami. Nenásilná forma výuky korespondovala s učebními osnovami daného ročníku. A co je hlavní, 
děti se učily o přírodě v přírodě a při aktivním pohybu. 
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Kdo projekt zajišťuje: 

               Do projektu je zapojeno deset lektorů s odpovídajícím vzděláním, se základy interpretace a 
osvědčením pro práci místního průvodce. Zde spolupracujeme s pracovníky CHKO. 

 

                                                   

  

Kdo náš projekt podpořil: 

              Na zřízení a vybavení environmentální učebny v nové Bezručově chatě na Lysé hoře se finančně 
podílel především Magistrát města Ostravy a Magistrát města Havířova. 

             Největší a zásadní finanční pomoc máme již po dobu pěti let od Moravskoslezského kraje. 
Z první dotace v roce 2015 jsme pořídili nutné dovybavení.  Každoroční finanční prostředky byly určeny 
především na úhradu mezd lektorů (DPP) a provoz webových stránek projektu. 

Všem patří velké poděkování, neboť bez této podpory bychom projekt nemohli provozovat. 

 

Spolupracují s námi:  

 

                                                                                               

                                                                               

Co se nám podařilo: 

 Nabízíme čtyři varianty programu – Lysá hora, Satinské vodopády, Medvědí skála a Prašivá. 
Všechny trasy dle požadavků skupiny přizpůsobujeme. 

 Na webových stránkách projektu propagujeme naši činnost a činnost Klubu českých turistů 
dokumentárním filmem „Dostaňme děti do přírody“, jehož autorem je Ing. Aleš Nenička a Radim 
Grzybek.      

 V neděli 22. září jsme připravili pro rodiče s dětmi zábavnou turistiku “Společně na Lysou“. Na 
šesti stanovištích si děti vyzkoušely různé praktické dovednosti a dozvěděly se mnoho zajímavého 
o krajině, zvířátkách, rostlinách apod.  
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Trochu statistiky: 

           V letošním roce se od dubna do října zarezervovalo v rezervačním kalendáři projektu téměř 
čtyřicet školních kolektivů. Největší zájem byl o květnové a červnové termíny. Škoda, že květnové 
deštivé počasí řada školních kolektivů zrušila. Nabídku komentovaného výstupu na Lysou horu využilo 
i několik táborových skupin během letních prázdnin.  
V přípravném týdnu jsme oslovili ředitele a učitele ZŠ s nabídkou projektu, který je v provozu do konce 
října.  
          Celkový počet účastníků dosáhl čísla 765. Toto číslo bychom mohli doplnit i o skupiny seniorů,  
kteří na Lysou horu zavítali a měli zájem o besedu o Bezručově chatě. 
                                                                                                                        
Odkud skupiny přijely: 

 

                                           okres Frýdek-Místek … 18 skupin  

            Čeladná, Fryčovice, Frýdek-Místek, Frýdlant n/O, Janovice, Palkovice, Paskov 

                                  okres Karviná … 5 skupin 

                                                                Havířov 

                                         okres Bruntál … 1 skupina 

                                                                 Krnov 

                                    okres Ostrava … 4 skupiny            

                                                                                          

                       Celkem 28 skupin … 765 účastníků          

             Pozn.: Kvůli nepříznivému počasí, či z jiných důvodů 9 skupin termín zrušilo. 

 

Měli bychom si uvědomit … 

              Pohyb je součástí života každého z nás. Působí příznivě na naše tělo, ale také na naši mysl. 
Pravidelné aktivity také snižují riziko civilizačních chorob, jakými jsou především obezita, cukrovka, 
zvýšený krevní tlak, kloubní problémy a jiné. A když nic jiného, tak nás alespoň udržuje ve formě a 
zpomaluje stárnutí. Pravidelnou turistikou, pravidelným pohybem v přírodě bychom toho mohli 
dosáhnout. Důležitá je motivace těch nejmenších – školních dětí. Vypěstovat u nich potřebu, touhu po 
pohybu. A jak už bylo zmíněno … „Turistika je nejzdravější pohyb“ (Jiří Stejskalík) 
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Ohlasy:       

Celodenní výukový program přímo v terénu měl dobrý ohlas u učitelské veřejnosti. V projektu chceme 
dále pokračovat a těšíme se na další ročník. 

             ************************************************ 

Výšlap „Společně na Lysou“ jsme absolvovali na základě doporučení kolegyň, které zde byly již minulý 
rok. Akce určitě naplnila naše očekávání, program byl výborně připravený a propracovaný přiměřeně 
věku dětí. Určitě budeme tento program dále doporučovat.                                   (11. ZŠ Frýdek-Místek) 
 
Nádherný a moc poučný, sportovní výkon. Pro všechny mnoho nových informací v krásné přírodě 
Beskyd. Určitě skvělá akce.                                                                                             (ZŠ Paskov) 
 
Super výšlap, někteří z nás se překonali. Perfektní výklad, vycházka krásnou přírodou, naši lektoři skvělí, 
vše bylo perfektně zorganizováno, děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací, poučily 
se…Medvědy, vlky a rysa jsme nepotkali, ale akce SKVĚLÁ a rádi půjdeme znovu. 
                                                                                                                                             (ZŠ A .Hrdličky Ostrava) 
 
Pro děti naší základní školy – žáků pátých tříd byla cesta na Lysou horu skvělým zážitkem. Pro mnohé 
z nich to bylo první setkání s Lysou horou a díky výkladu Martina a Petry také obohacujícím zážitkem a 
nasáním spousty zajímavých informací. Děkujeme.                                                  (ZŠ Palkovice) 
 
Čeká nás ještě cesta dolů, tak abych nezakřikla 😊 Úžasný zážitek! Mnohé děti poprvé na Lysé hoře, 
mnohé i poprvé na horách. Velké díky za vzdělávací program a informace, které jsme získali od paní 
Jany. Pan Jirka a film o Bezručově chatě – dlouho jsem nezažila větší „srdcovku“. Klobouk dolů před 
tím, co jste dokázali.  
Výborná polévka, nádherný výlet, báječné děti a zapálení dospěláci. Co je víc? (ZŠ K. Pokorného, OVA)  
 

Náš tábor leží kousek pod Lysou horou na kopci Řehucí. Tato cesta byla pro nás jinou nejen trasou, ale 
i nádherným povídáním o přírodě, zvířatech. Smekáme a moc děkujeme za to, co pro děti děláte. Byl 
to krásný zážitek. Děkujeme.                                                                                       (Pionýrská skupina Ještěr)    

                                                                                              

                                                   Na pokraji svých sil                                                                                                       
                                                           jsem Lysou horu pokořil.                                             
                                                           Bylo krásně, žádné bláto, 
                                                           krásná túra stála za to!!!   (ZŠ Fryčovice)                         
                                                                                                    
Během celodenního pobytu mnoho tříd utužilo vztahy. Ne nadarmo se říká, že v nouzi poznáš přítele…a 
na horách to platí dvojnásob.    

                              S námi je to o krok blíž!                                    


