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Noviny jsou vhodné i k použití v extrémních podmínkách valašské divočiny – dobře sajou, hoří a nedřou…

˚

Evropská unie

Jak zraje Švestkozemě?
Časy se mění, věci se mění, my se měníme… To dobré už nemusí být 
dobré, to špatné bude zřejmě ještě horší a to nejhorší už doufejme 
nebude. Proto jsem rád, že tady ještě pořád jsme…
„Sedám na horské kolo, Pavel Kosík do půjčeného auta a vozíme 
pasy, vozíme…“ vzpomínám na začátky Valašského království. Je to 
již více než devět let, kdy jsme v Lidečku u piva vymýšleli, jak bude 
vypadat první „Valašský pas“. Spolu se skupinou přátel jsme tehdy 
odstartovali projekt, jehož hlavním cílem bylo lákat vás k nám na 
Valašsko. Přemýšlím nad tím, jaké vlastně tehdy Valašské králoVstVí 
bylo? Co jsme dělali a nedělali? Dnes ho vnímám jako dítě, kterému 
jsem pomohl na svět, které však již začalo žít svým vlastním životem. 
Začnu-li ho zkoumat a zamýšlet se, odkud vzešly či přicházejí nápady 
a produkty, které Valašské králoVstVí charakterizují, vidím před 
očima desítky cest, tisíce dopisů a e-mailů, tisíce setkání se zajímavý-
mi lidmi, tisíce hodin práce… Vidím v něm kus svého života, který jsem 
zasvětil něčemu, co již devět let existuje, a věřím, že regionu přináší 
nejen určitý věhlas, ale i konkrétní prospěch. Čím dál tím víc v něm 
vidím i ohromné množství nápadů, času a tvůrčí práce lidí, pro které 
je nebo bylo Valašské králoVstVí domovem, a lidí, kterým se prostě jen 
líbí jeho způsob humoru. Takto dnes obohacují aktivity Valašského 
králoVstVí i krajané v Austrálii, v Kanadě, ve Spojených Státech, po 
celém světě...
Stejně jako švestky zraje i království. I přes tuhou zimu letos dozrálo 
do podoby šVestkozemě. Takže se těšte na ještě více švestek ve všech 
možných podobách a skupenstvích, než kdy dříve. Jaké švestko- 
zážitky Vás letos ve šVestkozemi mohou potkat, se dočtete v našich 
informačních novinách.
Spoustu zážitků a příjemných pocitů na vašich cestách po království 
Vám za všechny, kteří se na jeho „zrání“ podíleli, přeje  

Tomáš Harabiš

Zprávy z australského konzulátu
Konzulát Valašského krá-
lovství v Austrálii zorga-
nizoval na řece Morganu 
Valašskou olympijádu.
Sportovci soutěžili v růz-
ných disciplínách v hor-
kém australském počasí.
Jak je vidět na fotografii 
z 5. března 2006, tak se na 
konci zimy na Valašsku ly-
žuje u protinožců. Sportu 
zdar a dalším bláznivým 
akcím též...

Pokračování na str. 4

Ze života Švestkozemě
Jak jsme Vás již informovali, rok 2006 jsme oficiálně vyhlásili rokem „Vý-
prav do Švestkozemě“ – po valašsky Trnkozemě. Používáme však raději ná-
zev Švestkozemě, protože česky je trnka „neprostupným keřem, který rodí 
trpké modročerné peckovičky – trnky*, které jsou vyhledávanou potravou 
ptáků… A to my nejsme, mohlo by mnoho z vás, kdo nejste z Valašska, skon-
čit při svých výpravách kdovíkde v neprostupné křovině.
(*Plody mají vysoký obsah vitaminu C a nejlépe poživatelné jsou po prvních 
mrazících, kdy ztrácejí svou trpkou chuť. Zpracovávají se na šťávy, marmelá-
dy, likéry a kořalky. Tvrdé, jemně vláknité dřevo trnky je dobré na soustružení, 
vyráběly se z něj hole. V minulosti byly trnky ovocem chudých lidí, dětí pře-
devším. Přemrzlé se pekly na ohni a po prvních mrazech se z nich vařily kom-
poty. Připravovalo se z nich dezertní víno, které chutí připomínalo portské.)

Než se však do cestování po Švestko-
zemi pustíte, bylo by dobré, abyste 
se  o ní  aspoň něco málo dozvěděli. 
Proto jsme pro Vás připravili krátké 

ŠVESTKOŇÚS:
a Od ledna si na růz-

ných místech Švestko-
země můžete koupit 
naši novou turistickou 

známku…

a Vytvořili jsme pro Vás ucelenou 
nabídku více než 60 „Balíčků zá-
žitků Valašského království“ (rozto- 

mile zabalené aktivity, které jsme 
pro Vás vybrali, domluvili, připravili, 
vyladili a zabalili), které si můžete 
vybrat ze tří tematicky zaměřených 
katalogů nebo z našich webových 
stránek: www.valasske-kralovstvi.cz/
balickyzazitku.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Zlínským krajem.
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Putování po Báječných místech, akcích a aktivitách

Putování po Švestkozemi se pro Vás stane i putováním 
po mnoha báječných místech, akcích a aktivitách. 

Abyste to měli jednodušší a trochu si při tom 
Vašem putování i zasoutěžili, i letos při něm 

můžete sbírat stopy. Připomínám, že již od 
loňska můžete stopy získat nejen na báječných 

místech, ale již při účasti na různých našich akcích 
a aktivitách.
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z domova
Úspěšný student
Na Fakultě pálení a slivovicových 
věd Valašské královské univerzity 
studuje již více než 1000 studentů. 
Avšak zatím pouze jednomu z nich 
se podařilo dokončit studium a zís-
kat diplom. Prvním úspěšným stu-
dentem se stal ministr vojny zá-
horáckého království barón Peter 
Telúch de Doliche

Vytipovali jsme pro vás 10 báječných akcí, které 
byste si neměli nechat ve Valašském království ujít!

 1. Cyrilometodějské středověké slavnosti, 5.–6. 7. vystoupení skupin  
  středověkého šermu, divadla a zpěvu (Štramberk)
 2. Pekařská sobota, 15. 7. (Rožnov p. R., Valašské muzeum v přírodě) 
 3.  Valašský fták, 22. 7.
  (Hodslavice, rybník  
  Kacabaja)
 4. Rytířské slavnosti na 
  hradě Brumov, 22.–23. 7. 
  (Hrad Brumov)
 5. Den řemesel a setkání  
  kovářů, 29. 7. (Rožnov,  
  Val. muzeum v přírodě) 
 6. Janošíkův dukát, 4.–6. 8. 
  (Rožnov p. R., VMP) 

 7. Festival FÓRum, 11.–13. 8.  
  (Frenštát pod Radhoštěm) 
 8. Valašské folkrockování,
  19. 8. (Rožnov, Valašské mu- 
  zeum v přírodě) 
 9. Vizovické trnkobraní,
  25.–27. 8. (Vizovice) 
10. Vsetínské záření, 8.–10. 9.  
  (Vsetín)

Mnoho dalších akcí
naleznete na str. 9–13

Vytipovali jsme pro Vás 10 báječných míst, která 
byste ve Valašském království neměli minout!

 1. Rožnov pod Radhoštěm (Valaš- 
  ské muzeum v přírodě)
 2. Pustevny Radegast a Radhošť  
 3. Brumov-Bylnice (hrad Brumov,  
  židovský hřbitov, muzeum,
  CHKO Bílé Karpaty) 
 4. Štramberk (Trúba, roubené cha-
  lupy, jeskyně Šipka, Muzeum
  Zdeňka Buriana, botanická zahra-
  da, rozhledna na Bílé hoře atd.)
 5. Kopřivnice (Technické muzeum  
  Tatra, expozice věnovaná Daně
  a Emilovi Zátopkovým, expozice
  Zdeňka Buriana, majolika…)
 6. Hukvaldy (zřícenina hradu, rodiště 
  Leoše Janáčka, obora atd.) 

 7. Holešov (barokní zámek  
  s francouzským parkem,  
  Šachova synagoga, ži-
  dovský hřbitov, barokní  
  kostel atd.) 
 8. Velké Karlovice
  (Karlovské muzeum, 
  roubený kostel a další  
  památkově chráněné
  objekty lidové archi-
  tektury, jedlobukový prales Razula atd.) 
 9. Bystřice pod Hostýnem (svatý Hostýn, Hostýnské vrchy, Tesák,
  Troják, Rajnochovice) 
10. Teplice nad Bečvou (Zbrašovské aragonitové jeskyně, lázně,
  Hranická propast)

Mnoho dalších míst, která byste neměli minout,
naleznete na str. 28–38 

Imigrační úřady VK jsou 
po volbách permanentně 

přetíženy
Po Paroubkově povolebním proje- 
vu žádají o valašské občanství davy 
Čechů. Některé naše imigrační 
úřady jsou přetíženy. Prosíme pro-
to zejména žadatele o politický či 
ekonomický azyl, aby naše imi-
grační úřady kontaktovali nejdříve 
telefonicky a domluvili si termín 
návštěvy předem.

Výstava o Valašském království 
na strážním hradě Brumov

Na strategickém místě u jižních hranic Valašského království se nachází 
strážní hrad Brumov, který každým rokem láká stále více návštěvníků 
a stává se významným turistickým cílem této oblasti. Do nové sezony hrad 
vstupuje s obnovenou expozicí představující historii, aktivity a součas-
nost Valašského království. Atraktivní výstava o Valašském království 
spolu s nevšední prohlídkou hradu jsou dobrým tipem na pohodový výlet.
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Polemika o Švestkozemi

Janek Janíček

Tak už hezkú chvílu sa mi nějak nedaří při-
jít na chuť temu názvu Švestkozemě. Šak 
Valaši přeca žádné švestky nemajú, moce 
mi palicú! Valaši majú enem trnky, z nich 
sa pálí trnkovica či trnková voda. Ešče sem 
ochotný přypustit slivovicu. Švestko- 
vicu – to sem v životě, co sem na tom svjetě, 
neslyšál. Z trnek sa takej vařyjá trnkové 
povidlá a z tych sa pak robijá frgále. A Věr-
ka Hašová před časem měla trnkovú vy-
rážku, to gdyž sa v zimje na prkénkách tre-
fila rovno do Manišovej trnky na mezi. To 
sa tehdá pravilo, že fšecky trnky v Ratibořu 
majů šárku, enem Manišova má Hašovu.

Valach ináč temu stromu, co z něho na 
podzim třepe to modré ovocisko, jak trn-
ka nepraví a naráz tu je Švestkozemě jako 
alternativní název Valaského královstvjá. 
Gdyž už, tak by to měla být Trnkozemje, 
i gdyž i to je už taková pokrúcanica, že to 
Valachovi přes pyščisko nepřende. Može 

sa mi to nelíbit, može ňa to dokonce aji 
srať, ale to je tak fšecko, co se s tym dá po-
robiť. Akce je už rozjetá, a tak si řýkám, 
nechť. Ono to má aji svoje plusy, bo pro 
keho iného tu Švestkozemi vymysléli, ak 
pro cizince, žeby tu přyjeli, polašovali po 
tych pamětihodnosťach a mjeli tu motyva-
cyju. Ti by třeba temu názvu Trnkozemje 
nerozumjeli a k celej tej súťaži by sa mu-
selo vymysléť další papířysko, na kerém 
by sa musélo zdůvodniť, že Trnkozemje je 
vlastně Švestkozemě. A další problém by 
měl Tomáš Harabiš s tým, jak to přetrans-
formírovať do tych iných nářečí, žeby to 
pochopili aji ludé z Anglicka, Germánska, 
Polskej či dokonce ze spřáteleného Česka. 
Ať přemýšlám jak přemýšlám, najlepčí by 
bylo zadať vyřešéni teho probléma Ústa-
vu pro jazyk valaský Valaskéj Akadémyje 
Vjed. Naco tych odborníkú na valaské slo-
vo vzatých vlasně máme?

Tak to enem tak, aby řeč nestála. Tož sa 
fšeci mívajte.

Jaro letos nepřišlo
Josef Holcman

Proč jsem ten článek začal začátkem břez-
na psát? V době, kdy trnky kolem domu 
byly bílé od sněhu? Snad proto, že bude 
zveřejněn v nezávislém tisku, protože: co si 
myslet o nejčtenějších denících, které budí 
v lidech paniku kombinovanou se závistí 
z ptačí chřipky, povodní, šarky, volebních 
preferencí a příjmů celebrit? Když normál-
ní občan Valašského království stejně musí 
s jarem vyjít do polí a strání, zasadit zemá-
ky a ořezat trnky, protože jaro to vyžaduje. 
I když v letošním roce si o to řeklo hodně 
pozdě. Zima byla tuhá a srnky letos do-
šly za potravou z Vršavy až k našemu čin-
žáku v centru Zlína, na Cigánov. Také byla 
dlouhá, takže spotřeba královské slivovice 
byla enormní. Jak pravil jeden muž z Vi-
zovic, obviněný manželkou z alkoholismu: 
,,Já nejsu alkoholik, já piju enom v zimě, 
abych se zahřál, protože kamna sem pro-
dál, abych si mohl kúpit uhlí. A nemožu za 
to, že letos byla tak dlúhá. Proto to man-
želka dala k súdu.“

Nebudu popisovat ten jarní soud, jaro je 
spolehlivé a ještě nikdy se nestalo, že by 
nepřišlo. Zrovna tak nebudu psát, jak při-
letěli skřivani, to není moje zásluha. Skři-
vani by přiletěli i bez tohoto článku, a jak je 
jim dobře, že neumí číst! Kdyby se o sobě 
dočetli ty příšerné zvěsti stran chřipky, tož 
by si tak nepohvizdovali – zas se mně pře-
valují v hlavě ty blbečkovské zprávy! Abych 
si opravil mínění o dnešním světě, nahlédl 
jsem do jarních novin starých dvacet let. 
Dýchly a mě hnusným optimismem. Ty 

dnešní noviny zas obráceně. Takže se tě-
ším, až se doberu ke kroku, ke kterému se 
dopracoval Winston Churchill: ,,Dočetl 
jsem se v novinách o kouření tak strašné 
věci, že jsem se rozhodl okamžitě přestat 
číst noviny.“

Přestat číst noviny! A začít si je třeba psát 
sám. Tak, jak to dělají lidé na některých 
místech Valašska, kam nechodí pošťák 
a kde není signál na mobil. Pořádná kra-
jina, která má v sobě kódy staré desítky 
i stovky let, jejichž informační hodnoty 
dnešní média nikdy nedosáhnou. Dočetl 
jsem se o těch kódech za dlouhých zim-
ních večerů v rukopise Josefa Kramáře 
Valašskomeziříčské starožitnosti. Autor 
v něm položil vedle sebe např. generační 
paměť kosmopolitního hřbitova (jsou na 
něm pohřbení vojáci turečtí a němečtí, 
trestankyně moravské i Židé) a třeba za-
niklé hospody v Zádruze, kde malíř po-
kojů Hromada verboval dobrovolníky na 
pomoc Búrům ve válce proti Angličanům, 
až z toho byla diplomatická roztržka. Ob-
jevil stopy císaře Františka Josefa a T. G. 
Masaryka v katastru obce Oznice, které 
se minuly o pouhých 7 roků. Místo invek- 
tiv a nadávek po sobě zanechali tito před-
stavitelé našich národů pomníčky. A vy-
myslel pravdivý rozhovor s Janem Karafi- 
átem z Velké (dříve Hrubé) Lhoty, au-
torem Broučků, který mu někdy na konci 
předminulého století řekl: ,,Měkcí jsou Va-
laši všichni. Chlapík jako hora, ale mluvte  
mu k srdci, a on se vám dá do pláče. Stínů 
jsem nalezl mnoho, ale i při nich jsem po-
zoroval jisté dobráctví a jakousi poetickou 

náladu. Valaši také nejen pijí a kouří, ale 
nadto zbytečně a svévolně se soudí.“

Tak si čtu novinky o valašských starožit-
nostech a píšu v očekávání jara svoje no-
viny už dva měsíce. Trnky jsou zas bílé. Je 

konec dubna a dnes v noci rozkvetly. Vče-
ra bylo totiž 25 C. Neměl jsem pravdu, i to 
jaro je dnes nespolehlivé: nepřišlo. Je tady 
léto. Tak náhlé změny prý nejsou zdravé. 
Takže na zdraví! Pokud vám něco po tuhé 
a dlouhé zimě zbylo.

Pár receptů z připravované publikace 
Švestková kuchařka

Nové vydání této knihy, která v krátké době získá si přízně a používání kruhů nejširších, 
jest značně doplněno tak, aby každá hospodyňka mohla v něm nalézti něco pro sebe 
vhodného. Že přihlíželi jsme v prvé řadě k stávajícím poměrům menších domácností, jest 
pochopitelno, ale i domácnostem větším doufám též plnou měrou vyhoví…
Nedá se popříti, že obliba švestek stoupá den ode  dne a k jejich patřičnému zužitkování 
přihlíží se nyní značněji nežli v letech uplynulých. Napomáhají k tomu hlavně poslední 
dobou tak čile pořádané kursy o zužitkování ovoce. Dnes již nikde nepohlíží se na ovoce 
jako na pamlsky, ale uznává se, že jest důležitou součástí lidské stravy.

Příklady receptů:
Originální švestková omáčka ke knedlíkům
Ke knedlíkům připravuje se omáčka z povidel švestkových takto: Vaří se 
v bledé máslové zásmažce 1/2 kg povidel, přidá nadrobno nasekaná citro-
nová kůra. Zaleje se to čistou vařenou vodou, dobře rozmíchá, přidá dle chu-
ti cukr i  skořice a znova povaří. Ku procezené omáčce přidávají se 3 lžíce 
dobrého rumu.

Smažené švestky ovoněné vínem servírované s máslovou žemličkou
Dusí se do měkka na kuthanu, s trochou na drobno nasekané citronové kůry 
a tlučeného hřebíčku, oloupané, odpeckované švestky, zalité dobrým stol-
ním vínem. Změkly-li náležitě, přidá se na másle osmažená a na kousky 
pokrájená žemlička, společně se to dusí i se švestkami, načež pokrm vyklopí 
se na mísu a ocukruje.
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Zpráva krkonošského konzula VK 

Ivoše Farského o plánu činnosti našeho konzulátu ve Vrchlabí

Letos jedu do Kanady, Paříže, na Berounku, do Tramtárie a Čudu, tak 
budu slávu Valašska coby konzul šířit všude, jak jen bude v mých silách.
V letošním roce se chystám v partnerství s Krkonošským konzulátem Valaš-
ského královstvjá ve Vrchlabí organizovat „Cimrmanovu zimní sanici“, 
40. ročník dálkového pochodu „Krakonošova stovka“ a přehlídku komedií 
a veseloher „Divadelní kvásek“...
 Ivoš Farský

V oblouku Delicate Arch v Utahu. (Z cest po parcích Nevady, Utahu, Ari-
zony, Montany, Idaha a Wyomingu.)

VK v průvodci 
Lonely Planet

Na konci 
dubna
k nám 
zavítal Brett 
Atkinson,  
spoluautor 
průvodce 
Czech and 

Slovak Republics nakladatelství 
Lonely Planet, které je světovou 
jedničkou v literatuře pro nezávislé 
cestovatele. Při své návštěvě získal 
Brett naše občanství a dohodli 
jsme se nejen na posílení vzájem-
ných vztahů mezi VK a Lonely Pla-
net, ale i na založení Konzulátu Va-
lašského království pro Severní 
ostrov Nového Zélandu v Auck-
landu. Lonely 
Planet zároveň 
bude poskyto-
vat informacím 
týkajícím se 
Beskyd a Va-
lašska do bu-
doucna více 
prostoru. TH

Z australského konzulátu:
Valašská olympijáda na Morgáně 4. – 5. 3. 2006
Milí Valaši, táto olympijáda měla takový úspěch, že neco takového tu eště nebylo! 
Přišli zme skoro šeci, až na ty, co nepřišli. Nadšenci, jako konzúlé Švehlákovi, 
knížecí rodina a noví Valaši Kotáskovi, keří udělali dobrý test, zodpovědno  
odpověděli šecky otázky a eště aj dali k dobru flašu slivovice. Navíc prokázali 
velkú fyzickú připravenost, lebo spali venku pod tým Jižním Křížem. V sobotu 
ráno sa to začalo šecko sjíždat. V dobrém duchu zme dali dohromady šecko 
jídlo a dobře zme poobědvali na ty boje. Nekeří, ale nejspíš asi šeci, už si aj dali 
po kalíšku, aby to zvládli. A včíl zme sa do toho dali!
Sútažili zme v týchto disciplínách: Valašská rallye, házání podkovú, zatlúkání  
hřebíka, chozéní na chúdách (zkúšali to fšeci), přirážaná, házání Nikolčiným 
pantoflem a jako bonus tetička Liduna předstírali, ale strýček Janek dokázali, že 
umíja lyžovat. Tož zme zaséjc dokázali, že Valaši sú šikovní ludé, a už sa těšíme 
na další sútažéní.

Aj večér zme sa šeci dobře pobavili…

Náš nový novozélandský amba- 
sador Brett Atkinson ve své 
funkci nezahálí. Na své oficiál-
ní návštěvě u indiánského kme-
ne Embera v Panamě vyjednal 
nejen jejich spojenectví s Valaš-
ským královstvím, ale rovněž 
příslib, že se pro nás indiáni bu-
dou snažit získat i kontrolu nad 
Panamským průplavem… 

Panamským 
průplavem 
plují lodě  

pod valašskou 
vlajkou
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Lehce pobijeme každého aj bez tréningu!
Závěrečná disciplína valašské olympijády

Putování Austrálií s Camilkou, Jeffem 
a vlajkou Valašského království

Najeto přes 15 000 kilometrů, sně-
zeno 5 kg rýže, 11 sklenic marmelá-
dy, 32 vajec, 8 kg fazolí v plechovce, 
1 × krevety, 13 kg těstovin, 6 lahví 
kečupu… Počet chlebů, čínských 
polévek a dalších druhů potravin se 
nedochoval… 
Členové týmu:
Tomáš Hrachový (řidič + lovec + 
kamera)

Pavel Šmajstrla (velitel + koordi-
nátor + foto)
Camilka (Toyota Camry V6 3L)
Jeff Buc (Australská Star „in me-
morial“)
Ogaři, děkujeme za reprezentaci 
Valašského království na austral-
ském kontinentu! Zájem austral-
ských občanů o získání valašského 
občanství roste i díky Vám!

Výstava věnovaná historii pálení 
slivovice na Valašsku úspěšně po-
kračuje ve své světové pouti. Po 
úspěchu prvního pare a následně 
velkého zájmu ze stran zastupi-
telských úřadů ČR musela být vý-
stava vyrobena ještě v jedné kopii. 
První kopie byla po své prezen-
taci v Sydney a Adelaide odeslána 
do Kapského města, kde byla celé 
jaro.

Druhá kopie výstavy je v současné 
době v Argentině, kam přišla z Me-
xika, kde byla výstava prezentová-

Výstava o slivovici na cestě kolem světa 
dobývá i mexickou Tequilu

na celkem na třech místech. Jed-
ním z nich bylo i město Tequila. 
O její další cestě se ještě rozhoduje. 

Otevření ambasády VK na Nové Guinei
Petr JaHoda

Dne 5. 6. 2006 bylo na Nové Guinei slav-
nostně otevřeno velvyslanectví Valašského 
království. Jeho Excelence, Petr Jahoda, 
velvyslanec Valašského království, otevřel  
velvyslanectví pro Papuu Novou Guineu  
a indonéskou provincii Papua. Celý ostrov 
Nová Guinea tak od června má fungující 
zastoupení Valašského království.

Slavnostního otevření ambasády se zú-
častnilo několik významných hostů. Na 
pozvání velvyslance Petra Jahody přijel 
z Papui Nové Guinei Mgr. Antonín Krá-
sa, který pracoval ve mezinárodní en-
tomologické výzkumné stanici New Gui-
nea Binatang Research Center, vedené 
Dr. Vojtěchem Novotným, autorem kni-
hy „Papuánské polopravdy“. Dále se slav-
nostního otevření ambasády zúčastnili 
papuánští domorodci pocházející z le-
gendárního Baliemského údolí, a to pan 
Pugumis za kmen Gem a pan Pinius Ko-
goya za kmen Lani. Fotografoval známý 
profesionální fotograf Robert Sabandar, 
kterého pozval velvyslanec Valašského 
království až ze souostroví Maluku, přímo 
z ostrova Ambon.

Velvyslanectví Valašského království na 
Papui je situováno v Sentani. Skromná 
kancelář je v hotelu Semeru Anaron, jen 
malý kousek od letiště přináležejícího 

hlavnímu městu indonéské provincie Pa-
pua – Jayapura. Žadatelé o imigraci do 
Valašského království tak nemusí až do 
40 km vzdáleného hlavního města, ale 
stačí jim dojít přibližně tři minuty pěšky 
z letiště. Na druhou polovinu ostrova, do 
země Papua Nová Guinea je to ze Sentani 
jen 2-3 hod. cesty autem. Velvyslanectví je 
tak snadno dosažitelné pro východní i zá-
padní Papuu.

Otevírací doba velvyslanectví na Papui 
je non stop (vždy, když tam někdo je). 
V době nepřítomnosti pana velvyslance 
Petra Jahody jej zastupuje Mr. Franz Yu-
nior Kaat. Z pověření pana velvyslance  
je oprávněn vydávat Valašské pasy žadate-
lům o přistěhování a také je oprávněn vy-
dat potřebným občanům Valašského krá-
lovství valašskou slivovici z nouzových zá-
sob velvyslanectví. U něj jsou k dispozici 
také mapy Val. království a příručky s ná-
vodem jak imigrovat do naší krásné země.

Zřízení Valašského velvyslanectví pod- 
porovali: www.PapuaTrekking.com,  
www.CarstensyPapua.com, www.ckc.cz  
a www.Poznani.cz

Fotografie ze slavnostního otevření vel-
vyslanectví Valašského království dodáme 
později. Pan velvyslanec, jeho Excelence 
Petr Jahoda, je zatím ještě stále na Papui, 
kde je elektronické spojení velmi základní.
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01 Rožnov pod Radhoštěm
 IC VK Rožnov p. R.
 571 655 196

02 Rožnov p. R. – Valašské   
 muzeum v přírodě
 Dřevěné městečko – prodejna
 571 757 111

03 Pustevny (1098 m n. m.)
 Libušín 556 836 207
 Chata Šumná 556 835 065
 Stánek u autobusové zastávky

04 Radegast
 Stánek u Radegasta   
 571 655 196

05 Radhošť – Kaple Cyrila   
 a Metoděje (1129 m n. m.)
 Stánek u Radegasta
 571 655 196

06 Trojanovice
 Hotel U Kociána – Imigrační úřad
 VK 556 835 206

07 Frenštát pod Radhoštěm
 IC VK Frenštát p. R.  
 556 839 274

08 Štramberk – Muzeum   
 Zdeňka Buriana
 Muzeum Z. Buriana 556 852 240
 MIC Štramberk 556 812 085

09 Štramberk
 – Štramberská Trúba
 MIC Štramberk 556 812 085
 Penz. Stará škola 556 852 697
 Hotel Roubenka 556 852 567

10 Kopřivnice
 – Rozhledna Bílá hora
 Rozhledna Bílá hora

11 Kopřivnice – Technické   
 muzeum TATRA
 Technické muzeum TATRA
 556 871 106

12 Příbor
 MIC Příbor 556 455 442
 Alpisport 556 722 266
 Čajovna Stará Kovárna –   
 Imigr. úřad VK 607 253 304

13 Hukvaldy – hrad
 Hrad Hukvaldy 558 699 323
 Občerstvení U brány

14 Hukvaldy – Leoš Janáček
 IC Hukvaldy 558 699 221
 Občerstvení U brány

15 Kunčice pod Ondřejníkem
 Obchod Jurek S+R 556 850 032
 Rest. Na Skalce 556 850 114
 Rest. na Maraláku 556 850 850
 Hotel Ondřejník 556 850 043

16 Čeladná
 Penzion U Holubů 558 684 060
 IC Čeladná 558 684 400
 Rest. U Pařeza 558 684 508

17 Frýdlant nad Ostravicí
 BIC Frýdlant n. O. 558 676 903
 Letiště Frýdlant n. O.  
 558 677 616

18 Ostravice
 IC Ostravice 558 682 584
 Prodejna Karo 558 682 137

19 Lysá hora (1323 m n. m.)
 Chata na Lysé hoře – Šantán  
 736 140 769
 Hotel Petr Bezruč 737 211 111

20 Frýdek-Místek
 BIC Frýdek-Místek 558 646 888

21 Ostrava
 MIC Ostrava 596 123 913

22 Ostrava věž nové radnice
 MIC Ostrava – věž 599 443 096

23 Ostrava
 – Hornické muzeum
 Hornické muzeum 596 131 804

24 Ostrava – ZOO Ostrava
 ZOO Ostrava 596 241 269

25 Chata PJR Velký Javorník
 Rest. Rekovice Frenštát p. R.  
 556 835 727
 Restaurace U Hyklů – Veřovice

26 Hodslavice
 Muzeum F. Palackého
 556 750 236

27 Hostašovice
 Hospoda U Zrzávky 606 958 258

28 Nový Jičín
 IC Nový Jičín, IÚ VK 556 768 288
 Pension Na Skalkách – IÚ VK  
 556 708 817  
 Pension Lamberk 556 708 817
 Sport Park NJ 556 702 868
29 Starý Jičín
 Hrad Starý Jičín 606 148 834

30 Valašské Meziříčí
 ICM Valašské Meziříčí  
 571 616 700
 ČDcentrum, IÚ VK 972 774 416
 Zámek Kinských 571 611 764

31 Vsetín
 Zámek Vsetín 571 411 690
 MIC Vsetín 571 491 517

32 Horská chata Kohútka   
 (913 m n.m.)
 Horská chata Kohútka –  
 Imigr. úřad VK 571 451 790

33 Karolinka
 Vinotéka v Karolince  
 604 254 621

34 Velké Karlovice
 IC Velké Karlovice 571 444 039
 většina hotelů

35 Bílá
 – rozhledna Sůkenická
 Hotel Sůkenická 558 437 822

36 Vizovice – Zámek Vizovice 
 Zámek Vizovice 577 452 762
 Valašský Šenk Vizovice –
 Imigr. úřad VK 577 452 652
 Knihkupectví Lípa 577 453 357
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37 Vizovice – R. Jelínek
 Podniková prodejna,
 expozice pálení 577 686 111
 Zámek Vizovice 577 452 652
 Knihkupectví Lípa 577 453 357

38 Zlín-Lešná – Zámek Lešná
 Zámek Zlín-Lešná  
 577 914 180-1
 Hotel Lázně Kostelec  
 577 914 340

39 Zlín
 MITS Zlín 577 630 270

40 Holešov
 – Šachova Synagoga
 MIC MKS Holešov – 
 Imigr. úřad VK 573 395 344

41 Holešov
 MIC MKS Holešov – 
 Imigrační úřad VK  573 395 344

42 Rusava
 Rusava muzeum –
 Imigrační úřad VK 573 392 066

43 Svatý Hostýn
 IC Bystřice p. H. 573 501 901

44 Helfštýn
 Hrad Helfštýn 581 797 093

45 Lidečko – Čertovy skály
 Motorest Čertovy skály  
 571 447 464
 U Pavlíků 571 447 987

46 Valašské Klobouky
 Muzeum Valašské Klobouky  
 577 311 150
 Jital trafika, 
 Masarykovo nám. 102

47 Brumov-Bylnice
 – Hrad Brumov
 Hrad Brumov 577 330 427

48 Luhačovice
 – Dušan Jurkovič
 Ogar–konzulát VK a prodejna  
 577 119 568

49 Kroměříž
 IC Kroměříž 573 331 473

50 Soláň
 RS Moravia 571 644 244

51 Martiňák
 HH Martiňák 571 643 133

52 Ondřejník
 Chata Ondřejník 558 437 981 
 Rest. Na Skalce 556 850 114
 Rest. U Pařeza 558 684 508
 Hotel Ondřejník 556 850 043

53 Gruň – Švarná Hanka
 Horská chata Švarná Hanka  
 571 655 196

54 Fulnek – J. Á. Komenský
 Kemp Fulnek 556 741 316

55 Karviná – zámek Fryštát
 MIC Karviná 596 318 620
 pokladna zámku Fryštát  
 596 318 382

 Bavostopa
 Královská stopa
 k dostání na vybraných
 zábavných akcích

 Horostopa
 Královská stopa
 k dostání na vybraných
 turistických akcích

 Kolostopa
 Královská stopa
 k dostání na vybraných
 cyklistických akcích

 Koňostopa
 Královská stopa
 k dostání na vybraných
 jízdárnách a rančích

 Koulostopa
 Královská stopa
 k dostání na lepším bowlingu,   
 kuželkách a golfových hřištích

 Míčostopa
 Královská stopa
 k dostání při vybraných
 míčových hrách a turnajích

 Pálkostopa
 Královská stopa
 k dostání na vybraných
 tenisových, badbintonových,   
 squashových apod. akcích

 Vodostopa
 Královská stopa
 k dostání na vybraných
 vodních, plaveckých
 a vodáckých akcích

 Vzducholetostopa
 Královská stopa
 k dostání na vybraných
 leteckých akcích

 Radegastova bavostopa
 Královská stopa
 pivovar Radegast, Nošovice
 www.radegast.cz, stopu získáte   
 zdarma po absolvování exkurze

01 Emil Holub

02 Enrique Stanko Vráz

03 Tadeáš Haenke

04 Josef Kořenský

05 Jan Welzl

Sbírejte
stopy,

získáte
kroky
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Pravidla
1. Zavítejte na Báječné místo, zúčastněte se Báječné ak-
tivity nebo Báječné akce a za pár drobných si pořiďte 
stopu. O tom, která místa, aktivity a akce jsou aktuálně 

ta Báječná, se dozvíte také z letáků, z našich webových 
stránek nebo na našich a všech dobrých Informačních 

centrech.
Při vašich aktivitách ve VK si můžete 

pořídit například horostopu, ko-
lostopu, vzducholetostopu, ko-
ňostopu, míčostopu, koulostopu 
a pálkostopu. Na vybraných zá-
bavných, kulturních a sportov-
ních akcích a programech získáte  

bavostopu.
Aktivstopy a bavostopa jsou takzva-

nými stopami královskými a můžete 
je použít místo stop, které vám chybí ve 

vaší sérii. Pozor! Vždy však pouze jednu 
v desítce!

2. Z každé stopy utrhněte „patu“. Až bu- 
dete mít deset po sobě jdoucích „pat“, strčte 

je třeba do obálky a pošlete je na naši adresu 
Informační centrum VK Rožnov p. R., 

Palackého 484, 756 61 Rožnov p. R. 
Pokud vám některé číslo paty chybí, 

můžete ho nahradit patou s nápisem 
„královská“. Pozor! Vždy však jen 
jednu v desítce! Nezapomeňte 

napsat svou zpáteční adresu, na kterou vám máme zaslat KROK. Ke dni 
30. 5. 2006 byly vydány KROKY: Emil Holub (1), Enrique Stanko Vráz (2), 
Tadeáš Haenke (3), Josef Kořenský (4), Jan Welzl (5).

3. Pro úspěšné účastníky putování po Báječných místech, akcích a programech 
jsou letos připraveny následující ceny:

Při získání 3 KROKŮ: – Pošlete nám fotokopii pasu VK s vaší fotografií a jmé-
nem, splníte tím naše imigrační podmínky a získáte ve Valašském království prá-
vo domovské, které vám bude stvrzeno vystavením Domovského listu VK.
K domovskému listu získáte i nový pas k vašemu dalšímu putování a volné lístky 
na vybrané aktivity a akce nejen ve VK

Při získání 5 KROKŮ – prvních 50 putovníků:
 • pravou valašskou slivovici od R. JELÍNKA
 • nebo sadu uměleckého skla z Valašska
 • nebo tričko z Valašského království

Všichni, kteří nasbírají 5 KROKŮ a kteří nám PATY ze svých STOP
pošlou do 30. 11. 2006:

 • Zlatou slevovou kartu stálého zákazníka v outdoorových 
  prodejnách ALPISPORT.  Nabídka na www.alpisport.cz
 • volné lístky na vybrané aktivity a akce nejen ve VK
 • budou zařazeni do slosování o hlavní ceny:

4. Organizátoři si vyhrazují právo nahradit uvedené ceny cenami jinými srov-
natelné hodnoty.

5. Ze soutěže jsou vyřazeny všechny osoby, které se podílí na její organizaci, 
jejich rodinní příslušníci a zaměstnanci.

Ceny do soutěže poskytli: GTS INTERNATIONAL, R. JELÍNEK, A. S.,
 VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s.r.o., ALPISPORT CENTRUM S.R.O. a další.

Místa, jejich majitelé a otvírací doby se mění, Prosíme Vás proto, 
abyste si předem místa putování ověřili. Šetříte tak svůj čas, nervy 
a peníze!

báječná místa akce a aktivity 2006

 1. cena:  Letenka po EVROPĚ
   od cestovní kanceláře GTS international
 2. cena:  Jazykový kurz v zahraničí
   od cestovní kanceláře GTS international
 3. cena:  Stan
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FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
14.–16. 7. MČR seniorů ve skocích
15. 7. Beskyd Tour – cyklomaraton
15.–16. 7. Pouť Rádia Čas, hřiště u Hotelu
 Bartoš, dvoudenní maraton
 zábavy, zajímaví hosté, atrakce,
 soutěže a mnoho dalšího…
19. 7. –  Salón frenštátských výtvarníků,
– 24. 8. Výstavní síň A. Poláška
21. 7. Program frenštátského kultur- 
 ního léta – FRUFRU, náměstí, 
 koncert kapely hrající jazz-
 jungle-pop
22.–23. 7. Beskyd Tour – MTB maraton
5. 8. Gulášové slavnosti – Autocam- 
 ping ve Frenštátě p. R.
11.–13. 8. FÓRum 2006, První
 valachyjáda na Frenštátském  
 náměstí, recese, dobrá muzika  
 a nevšední sportovní výkony…
12.–13. 8. Velká cena Radegasta a Český 
 skokový pohár
25.–26. 8. Frenštátské slavnosti, přehlídka
 dětských i dospělých souborů, 
 vystoupení zahranič. souborů
1.–3. 9. Kinematograf bratří Čadíků na  
 cestách
2. 9. Po stopách PJR

BÍLÁ
23. 7. Pouť

BRANKY NA MORAVĚ
červenec sportovní odpoledne
srpen 7. ročník Braneckého kačera  
 pro všechny věkové skupiny
září Pohár ÚAMK, motokros. závod
říjen Memoriál Libora Podmola  
 – motokrosový závod
listopad Country bál
prosinec Mikulášská nadílka

BRUMOV-BYLNICE
17. 6. Hradní tóny 11. ročník hudeb.  
 festivalu dětí a mládeže
1. 7.–31. 8. „Příroda brumovska“ Hradní  
 galerie, vernisáž výstavy
22.–23. 7. Rytířské slavnosti na hradě  
 Brumov Dva dny plné zábavy,  
 her, soubojů, tance, rytířských  
 turnajů a pohádek
20. 8. S pohádkovým hradem kolem  
 světa
2. 9. Strašidelné historky z hradu
 brumovského aneb „Přiďte si  
 nadělat do gatí“

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
1. 7. Dětská pouť na začátku prázdnin
 sv. Hostýn
5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje  
 sv. Hostýn
13. 8. Hlavní pouť – sv. Hostýn
15. 8. Slavnost Nanebevzetí P. Marie 
 sv. Hostýn
19.–20. 8. Orelská pouť – sv. Hostýn
26. 8. Dětská pouť a diecézní pouť
 rodin u příležitosti ukončení  
 prázdnin – sv. Hostýn
26. 8. Otevřené mistrovství Zlínského
 kraje v minigolfu – 4. ročník
2. 9. 14. pouť mužů určených k li- 
 kvidaci – muklů, vězňů totalit-
 ních režimů – sv. Hostýn
4. 9. První den školy – školáci ZŠ
 a SŠ s dokladem o studiu za  
 50% vstupného
9. 9. „Podhostýnské září“, folklorní
 setkání, zámek Bystřice p. H.
10. 9. Open a II. oblastní liga družstev
 Morava-jih v minigolfu
10. 9. Pouť členů Matice svatohostýn-
 ské, sv. Hostýn
12. 9. Pavel Novák – koncert pro školy
 a školky, Kino Klub Sušil
1. 10. Poslední otevření hřiště – 50%  
 sleva na vstupném pro všechny
7. 10. Františkánská pouť, sv. Hostýn
8. 10. Růžencová pouť – sv. Hostýn
14.–15. 10. Dušičková pouť – sv. Hostýn
21. 10. 8. myslivecká svatohubertská  
 pouť – sv. Hostýn
1. 11. Tenkrát o Vánocích – koncert
 Pavla Nováka, Spol. dům Sušil
27. 12. Štěpánský koncert
 kostel sv. Jiljí

BYSTŘIČKA
22. 7. II. Bystřičská ratata show
29. 7. TJ Sokol Bystřičská smeč
4.–5. 8. Starý dobrý western
26. 8. Bystřičská olympiáda

4.– 27. 9. Výstava obrazů Břetislava
 Janovského a Miroslavy
 Janouškové, VS A. Poláška
9. 9. Závod horských kol na Velký  
 Javorník
13. 9. Běh „ Nahoru a dolů“
26. 9. Tajemství ztracené archy,
 Čajovna Magnolia, Mgr. Josef
  Urban s audiovizuálním pořa- 
 dem o cestě do Kurdistánu.
říjen Frenmusic
4.–31. 10. Výstava fotografií zvířecích
 miláčků (psů, koček…)
20. 10. Recitál Vojta „Kiďák“ Tomáško
 a Ríša Melichar, Magnolia
listopad Svatováclavský hudební festival
 Mezinárodní festival outdooro-
 vých filmů
9. 11. Předmartinský trh
10. 11. Předmartinské odpoledne
11. 11. Martinský trh
 Martinské skokové závody
1. 12. Rozsvěcení vánočního stromu
2. 12. Běh do vrchu
8. 12. Mikulášská besídka – setkání  
 dětí ze souboru Sedmikvítek se  
 svými kamarády
15. 12. Adventní trh

FRÝDEK-MÍSTEK
do 17. 9. Motocykly malé i velké, výstava 
 muzeum Beskyd
do 20. 8. Na pultu a pod pultem, výstava 
  muzeum Beskyd 
13. 7. Gwalam – keltská hudba
 z Bretagne, Frýdecký zámek
15. 7. Bowele – Jazz Český Těšín,  
 Klub Stolárna
26. 7. Jablkoň , „Zpívání pod Lípou“
 Frýdecký zámek
10. 8. Krajkery – koncert v rámci 
 „Zpívání pod Lípou“
 Frýdecký zámek
17. 8. Muzikantské žně
 VIII. Folk country festival, areál 
  Sokolík u řeky Ostravice 
26.–27. 8. Frýdecké slavnosti, areál zámku
31. 8. Žalman a spol., koncert v rámci 
 „Zpívání pod Lípou“
 Frýdecký zámek
4. 9. Hana Hegerová, koncert
 Národní dům
7. 9.–8. 10. Art Collegium, výstava
 muzeum Beskyd
18.10.– 5. trienále smaltu – výstava,  
– 26.11. muzeum Beskyd
od 26. 10. Naši drobní savci – výstava,  
 muzeum Beskyd
od 8. 12. Betlémy trochu jinak – výstava, 
  muzeum Beskyd

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
23.–30. 7. Mezinárodní setkání frýdlantské
 mládeže – autokempink
26. 8. Letní pouťový večer, koupaliště
27. 8. Keramický trh v rámci
 Bartolomějské pouti
srpen Výstava v Galerii uměleckého 
 smaltu a litiny
 Posezení u cimbálu, každý čt
říjen Svatováclavský hudební festival
11. 11. Den veteránů
25. 11. Beskydské folkování, 3 ročník
listopad Výstava zahrádkářů

HODSLAVICE
22. 7. O najlepšího valašského ftáka
 12. ročník recesní soutěže léta-
 jících strojů na lidský pohon

HOLEŠOV
1. 7. Česká spořitelna Bikemaraton  
 Drásal, závod horských kol
 Hostýnskými vrchy
8. 7. Výstava veteránů a historické 
 hasičské techniky, Zámek
23.–29. 7. Festival židovské kultury
5. 8. Hanácké Woodstock – rocková
 přehlídka
12.–13. 8. Čmelák model show, setkání
  modelářů, mezinár. přehlídka
  s bohatým programem
 na letišti v Holešově
2. 9. Rozloučení s prázdninami
  „Melouniáda“, Hry a soutěže
 o ceny, zámecká zahrada
9. 9. Rusavskými kotáry na kole
 i pěšky + Běh Terryho Foxe
25. 11. Bluesový podzimek, přehlídka
 hudebníků, Kino Svět, Drive Club
2. 12. Vánoční trhy, jarmark s kultur-
 ním programem, náměstí 

báječné akce od 1. července do 31. prosince 2006

Frenštát se stane ve dnech 11. až 13. srpna
hostitelem první Valachyjády

Již několik týdnů probíhají v rámci vybraných kulturních akcí a festivalů ve Valašském 
království i za jeho hranicemi reprezentační klání ve valašských hrách. Nejlepší borci, 
kteří z nich vzešli a ještě vzejdou se stávají oficiálními reprezentanty první Valachyjády.

První Valachyjáda – akce, jakou Frenštát ještě nezažil!
Všechno to začne v sobotu 5. 8. 2006, kdy bude u sochy pohanského boha Radegasta 
na hřebeni památné hory Radhošť zapálen Valašský oheň. Tento oheň ponese celý týden 

štafeta běžců a cyklistů po 25 městech a obcích Va-
lašského království tak, aby 11. 8. 2006 vzplanul 
v rámci festivalu FÓRum 2006 na zahajovacím 
ceremoniálu Valachyjády na Frenštátském náměs-
tí. Čeká vás spousta zábavy, recese, kvalitní muziky 
i nevšedních sportovních výkonů. 

Malé nahlédnutí do programu festivalu FÓRum 2006.
V pátek 11. 8. 2006 vás čeká slavnostní přivítání štafety s valašským ohněm, který  bude 
putovat od 5. 8.2006 po 25 městech a obcích Valašského království. Nenechte si ujít slav-
nostní ceremoniál zahájení Valachyjády na frenštátském náměstí za účasti  olympioniků a 
významných osobností českého sportovního nebe, kteří budou pasováni Královnou mat-
kou Jarmilou I. Šulákovou do rytířského stavu, přehlídku ozbrojených sil VK, vztyčení 
vlajky Valachyjády, zapálení Valašského ohně, ohňostroj a  večerní koncert Ivana Hlase.

V sobotu 12. 8. 2006 můžete změřit své síly ve valašských hrách přímo na Frenštátském 
náměstí v rámci 13 unikátních valašských disciplín. Proběhnou vystoupení hudebních 
skupin, divadelních představení a noční ohňová show.

V neděli 13. 8. 2006 bude frenštátské 
náměstí patřit všem, kteří milují adre-
nalin, pohyb, silné motory i tradiční li-
dová řemesla. Zakusíte, s čím se ná-
vštěvník může setkat při Výpravách do 
„Švestkozemě“. Koncerty a pouliční di-
vadelní představení na chůdách, večerní 
koncert skupiny Žalman a spol. Na zá-
věr dne bude valašský oheň odnesen 
z Frenštátu na Vizovické Trnkobraní.

Marian Žárský
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HUKVALDY
červenec/
srpen  MHF Janáčkovy Hukvaldy
21. 7.– Výstava – František Hodonský
– 20. 9. obrazy – pastely a oleje
19. 8. Vystoupení skupiny HOP TROP
26. 8. Strašidelný večer aneb strašidla  
 jsou zpět na hukvaldském hradu
9.–10. 9. Hrad Hukvaldy v záři světel
 večerní prohlídka hradu
 s umělým osvětlením
16. 9. Večerní představení v hradní  
 mótě s překvapením
22. 9. – Výstava–Vladimír Půlpán
– 22. 11. Hmota a život – fotografie
23.– 24. 9. Víkend hukvaldských preclíků 
 a koláčů
28. 10. Po zarostlém chodníčku
 spadaným listím, Hukvaldy,  
 koupaliště, 9.30 h
od 24. 11. Výstava Stanislav Holinka
 obrazy
3. 12. Ondřejská pouť na Hukvaldech

CHORYNĚ
červenec Rybářské posezení – Výletiště  
 Pod Hrázkou
27. 9. Drakiáda 

CHVALČOV
5.–6. 7. Chvalčovské hody
5. 7. Hodová zábava, na výletišti za  
 obecním úřadem
6. 7. Sportovní odpoledne na fotba-
 lovém hřišti
 dětské odpoledne za obecním  
 úřadem
8.–9. 7. Oslavy 110. výročí založení  
 SDH Chvalčov
20. 8. Srpnová noc, pořádá Sbor dobr.
  hasičů Chvalčov na výletišti za  
 obecním úřadem
19. 10. Co jsme vypěstovali na zahrád-
 kách, pro seniory, DK Chvalčov
3. 12. Perníkové odpoledne s Miku- 
 lášskou nadílkou, DK Chvalčov
9. 12. Chvalčovské mládí, předvánoč- 
 ní koncert v DK

KARVINÁ
červen-
srpen XI. ročník Karvinského poháru
  ve futsalu na umělé trávě
červenec Promenádní koncerty v rámci
  Karvinského hudebního léta,  
 Masarykovo náměstí
 Letní prázdninové hrátky
 výtvarná soutěž
 Turnaj vozíčkářů – tenis
1. 7. VII. Karvinský romský festival  
 2006
1.–9. 7. Karviná 2006
 mezinárodní turnaj v šachu
5.–6. 7. Grado cup – šachový turnaj
15. 7. Horkýže Slíže – koncert
 2. roč. městského běhu Karvinou
 KOKAfest 2006
 park B. Němcové
23. 7. O putovní pohár primátora  
 města Karviné
 IV. ročník hasičské soutěže
28.–30. 7. Kofola cup 2006
 2. ročník tenisového turnaje

HORNÍ BEČVA
12. 8. III. Valašský orienťák
 na horském kole

HRACHOVEC
(U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ)
27.–30. 7. Hrachovka 2006
 hudební open air festival

30. 7. Anenská pouť, zahrada PZKO
srpen Turnaj vozíčkářů – tenis
 Promenádní koncerty v rámci
  Karvinského hudebního léta,  
 Masarykovo náměstí
 Turnaj dvojic v beach volejbalu  
 kurty Gymnázia
 Mezinárodní turnaj ve stolním
  tenise s Polskem a Slovenskem
  ZŠ Mendlova
  Přehlídka Oscarových filmů  
 – kino Centrum
5. 8. Divadelní festival Darkov 2006
 Lázně Darkov
5.–6. 8. Karviná cup
 2. ročník tenisového turnaje
11.–12. 8. Karvinský totem
 park B. Němcové
23. 8. Pamětihodnosti Karviné
 knihomolnická procházka po  
 památkách města
24.–26. 8. Evropské dny kultury a sportu,  
 Amfiteátr letního kina,
 park B. Němcové
 13. ročník mezinárodního
 turnaje Karviná cup – házená,  
 Sportovní hala 
24.–27. 8. Kinematograf bratří Čadíků,  
 Masarykovo náměstí
25. 8. XIII. ročník knižního jarmarku
 Masarykovo náměstí
26.–27. 8. VII. ročník jezdeckých
 parkurových závodů
září 3. ročník lázeňského vinobraní
 Lázně Darkov
 Koncert v rámci mezinárodního
 Svatováclavského festivalu
  Karvinské varhany – 2. ročník
  fest., kostel Povýšení sv. Kříže
1.–2. 9. 5. kolo oblastní střelecké ligy 
2. 9. Mistrovství ČR AVZO TS4 ČR  
 – střelecké závody
 13. ročník Velké ceny Karviné  
 – střelecká soutěž
8.–9. 9. Hornické slavnosti, Amfiteátr  
 letního kina, park B. Němcové
9. 9. Streetball cup, ZŠ Cihelní
10. 9. Časovka do vrchu
 soutěž na kolech
15.–17. 9. Výstava ovoce, zeleniny,
 kaktusů a léčivých rostlin
 Kulturní středisko STaRS
16.–17. 9. Wilson cup – tenisový turnaj
16. 9. Barevný podzim
 ekologická celoměstská akce
19. 9. Stopařský závod – memoriál
 P. Bedeče, kynologické cvičiště
22. 9. Evropský den bez aut
 S kolem kolem Karviné
23. 9. Městská drakiáda
24. 9. Voříšek 2006, výstava nerasových
 psů, park Boženy Němcové
30. 9.– O stříbrnou raketu – 3.ročník
–1. 10. o putovní pohár v tenisu
říjen Plavecká štafeta měst,
 krytý bazén STaRS
 4. mezinárodní konference
 bez bariér, bez hranic
  OPF Slezské univerzity
 Městské kolo ve stolním tenisu 
 ZŠ Mendlova
 Národní turnaj ve stolním tenisu
 s Polskem a Slovenskem

 ZŠ Mendlova
4. 10. Plave celé město – 15. ročník
  celostátní plavecké soutěže,  
 krytý bazén STaRS
4. 10. – Jasan Zoubek – Radan Vágner
– 5. 11. výstava soch a maleb
 galerie Chagall
5. 10. – Otta Dedek – výstava malby
– 3. 11. a grafiky, galerie Zdravého města 
12. 10. – Jolanta Lysková – Petržílková  
– 10. 11. výstava obrazů
 Mánesova výstavní síň
13. 10. Den zdraví 2006
 Střední zdravotnická škola
22. 10. Darkovská jesieň, koncert, 
 Společenský dům Darkov
31. 10. Prázdniny snů, divadelní spol.
 Háta, Městský dům kultury
od 31. 10. Ze zámeckých komnat
 výstava v Muzeu Těšínska
listopad Výstava polské knihy
 Dům PZKO
 Městské a okresní kolo
 v plavání, krytý bazén STaRS
1.11. Zahájení in-line bruslení
od 8. 11. Petr Nižňanský – výstava soch
  galerie Chagall
9.–10. 11. Svatý Martin – vítání nebo
 přivolávání prvního sněhu
 Karviná-Hranice
9. 11. – Jan Pohribný, výstava fotogra- 
– 15. 12. fické tvorby
 galerie Zdravého města
11. 11. Zakončení vodácké sezony
 Loděnice u řeky Olše
25. 11. 11. ročník turnaje v sálové
 kopané, ZŠ Prameny
 Perníková pekárna
 SVČ Juventus
prosinec Adventní a Vánoční koncerty
 Společenský dům Darkov
  Vánoční strom
 Mikulášoviny, nadílka pro děti
  s programem, Městský DK
 Benchpress 2006, X. ročník
 veřejné soutěže žáků
 SVČ Juventus
1.–20. 12. Vánoční strom dětských snů
 veřejná sbírka na nákup dárků
 pro děti z děts. domova Srdce,  
 Obchodní centrum Karviná
6. 12. Mikulášská šaráda, mikulášská
 zábava pro děti, SVČ Juventus
15.–23.12. Vánoční jarmark
 Masarykovo náměstí
31. 12. 23. ročník Silvestrovského
 silničního běhu na 10 km,  
 Městský stadion
 Silvestrovská vyjížďka na kolech
 sraz u restaurace Tesarčík

KELČ
2. 7. Pouť Petra a Pavla
16. 9. Běh Terryho Foxe a sportovní  
 den
září II. Kelečský divadelní festival
říjen ParaAkademie – setkání zdra-
 vých a handicapovaných dětí
 Lampiónový průvod
24. 12. Živý betlém
prosinec Mikulášská nadílka
 s rozsvícením vánočního stromu
 Mikulášská pohádka

báječné akce od 1. července do 31. prosince 2006

Do Hrachovce 
na Hrachovku!

Přijďte na Hrachovku! Pokud takové po-
zvání přijmete a do Hrachovce u Valašské-
ho Meziříčí se skutečně vypravíte, na pro-
slulou luštěninovou krmi zapomeňte. Hra-
chovka v místním podání je totiž hudební 
festival, kterým zdejší sportovní areál oží-
vá pravidelně každé léto.
Během své historie prošla Hrachovka zá-
sadní proměnou. Původně to byla jed-
nodenní přehlídka nejvýše deseti tuzem-
ských, případně slovenských kapel. Le-
tošní 13. ročník potrvá čtyři dny – od 27. 
do 30. července. Směle ho lze označit za 
megafestival, neboť se na něm představí 
přes sto třicet seskupení z celého světa. Je-
jich muzika bude znít ze šesti scén. 
„Největšími hvězdami budou brazilská 
metalová skupina Soulfly a britská zpěvač-
ka Skye, známá z působení v kapele Mor-
cheeba,“ hlásí pořadatel David Schwager. 
Zní to neuvěřitelně, ale partě mladých 
nadšenců se podařilo dát dohromady se-
stavu, jakou by jim leckterý jiný festival 
mohl závidět.
„Chystají se k nám skotští pankáči The Ex-
polited, irští Interference s hostem a front-
manem kapely The Frames Glenem Han-
sardem, nizozemská Taxi To the Ocean 
nebo balkánská dechovka v podání fran-
couzské kapely Slonovski bal,“ chlubí se 
David Schwager. Domácí a slovenskou 
scénu budou zastupovat takové kalibry, 
jakými jsou No Name, J. A. R., Kryštof, 
Mig 21, Vypsaná fixa nebo Wohnout.
Na své si přijdou také příznivci taneční 
muziky. Jejich pozornost se bude upínat 
k britským dýdžejům Afrodite a MC Ju-
nior Red, norským Future Prophesies, ně-
meckým Tube Tech Live, francouzskému 
Jack de Marseille nebo tuzemským Lucce, 
Dave Fish a Southeast. 
Před rokem Hrachovka navzdory tro-
pickému vedru přilákala šest tisíc lidí. Le-
tos to může být mnohem více. „O všech-
ny bude dobře postaráno,“ ujišťuje David 
Schwager. Kromě stanového městečka, 
parkovacích ploch a hygienického zázemí 
pořadatelé pamatují i na takové detaily, ja-
kými jsou cisterny s osvěžující pitnou vo-
dou a bankomat s možností dobíjení kre-
ditů všech mobilních operátorů.  
Takže, chcete-li něco zažít, vydejte se na 
konci července do Hrachovce a ochutnejte 
zdejší Hrachovku!
(více informací na www.hrachovka.com)

Josef Beneš
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KOPŘIVNICE
26.–27. 8. Kopřivnická pouť 
1.–3. 9. 37. International Tatra Veteran
  Rallye a 23. ročník Memoriálu
 J. Veřmiřovského 
 Přehlídka veteránů
16. 9. Běh rodným krajem E. Zátopka
 + Mistrovství veteránů v běhu  
 na půlmaraton
 3.– 4. 11. Motýlek – X. ročník, přehlídka
 tance, zpěvu a dramatické tvorby
 handicapovaných dětí
25. 11. Tatra 2006, pohárová soutěž  
 třídy B,A,M v kategorii mládež  
 a dospělí
4.–5. 12. Mikulášský jarmark
19.–21. 12. Vánoční jarmark

KOZLOVICE
25. 6. Sen noci svatojánské
 Vystoupení historické hudební 
  společnosti Camerata a skupiny 
 scénického šermu Allegros,
 Na mlýně – Kozlovice
8. 7. Open air fest
15. 7. 1. narozeniny Mlýna – ve stylu 
 salašnické tradice, cimbálovka, 
  fujary a jehněčí na grilu.
11. 8. Hudební country večer při grillu
 Na mlýně – Kozlovice
1. 9. „Princezna ze mlejna“, zakon- 
 čení prázdnin pohádkou v po- 
 dání skupiny Allegros, Na mlýně
2. 9. Hasičská pohárová soutěž
9. 9. Den obce
28. 10. Podzimní chodníček, stanoviště 
 tradičního pochodu KČT „Po 
 zarostlém chodníčku“ Na mlýně. 
  Start a cíl na Hukvaldech
16. 12. MF Souznění a kozlov. jarmark
20. 12. Adventní koncert

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
23. 7. Pouť k sv. Máří Magdaléně

KUNOVICE
1. 7.–1. 8. Výstava 70. výročí založení Letu
26. 8. Než nám léto odletí, letní areál
30. 9.–1. 10. Hody s právem
5. 10.–3. 11. Výstava fotografií z hodů
3. 12. Adventní koncert
9. 12. Vánoční koncert
17. 12. Vánoční zpívání
31. 12. Silvestr před radnicí

LEŠNÁ
srpen Putovní pohár starosty SHD 
 hasičská soutěž
září Moravia Rallye, jízda historických
 vozidel – zámecký park
říjen Hodová kýblovačka
 hasičská soutěž – výletiště

LICHNOV
2. 7.  Pouť
11.–12. 8. Lichnov 24 hodin, XXI. ročník 
 štafetový závod nejen
 cyklistických dvojic
19. 8. Lichnovské slavnosti 2006  
 hřiště TJ Sokol Lichnov
27. 8. Velká cena Valašského králov- 
 ství o putovní pohár
 VI. ročník cyklistického závodu

LIPTÁL
6. 7. Oslava svátku Jana Husa
8. 7. Hasičská soutěž
29. 7. Myslivecká zábava
5. 8. Taneční zábava
12. 8. Taneční zábava
23.–28. 8. 37. Liptálské slavnosti, MFF
2. 12. Mikulášská jízda
9. 12. 3. Mikulášský volejbalový turnaj
  smíšených družstev
26. 12. Štěpánská zábava

LOUČKA
U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ
červenec Noční turnaj v malé kopané
srpen 7. ročník Memoriálu Stanislava
  Rafaje ve stolním tenise 
 Loučka Lázy
srpen Fotbalové utkání mezi nestárnou-
 cími sportovci Lázů a Kateřinic
2. 12. Mikulášská besídka s rozsvíce-
 ním vánočního stromu

LUHAČOVICE
24.–29. 7. Festival Janáček a Luhačovice
31. 7.–12. 8. Letní houslové kurzy
 V. Hudečka
8.–10. 9. „Písní a tancem 2006“
 Mezinár. dětský folklorní fest.

MALÁ BYSTŘICE
15.–16. 7. Valašský klobúk Vsetín,
 Mistrovství ČR, závody do vrchu

MIKULŮVKA
2. 9. 7. ročník Kaprobraní – soutěž
  v ručním výrovu kaprů z vod  
 koupaliště

NOVÝ JIČÍN
5.– 6. 7. Hrnčířský kruh Ivana Šuláka,  
 Hrad Starý Jičín, Práce na hrn- 
 čířském kruhu. Přijďte si k nám 
 vytvořit svůj vlastní suvenýr!
6. 7. Mystická mýdlárna, mýdlo pro 
 tělo i duši, Hrad Starý Jičín
7. 7. Koncert kapely UDG
 Masarykovo náměstí,  
 koncert v rámci kulturního léta
21. 7. Koncert kapely AKURAT 
 Masarykovo náměstí, koncert 
 polské kapely v rámci Kult. léta
22. 7. Ženská vzpoura, Hrad Starý Jičín
  divadelní hra z období Uherska 
 na námět vzpoury žen v Prievidzi
do 30. 7. Slezsko z nebe, výstava leteckých  
 fotografií krajiny Slezska
28. 7. Jičínfest
29. 7. Hradní slavnosti, Hrad Starý 
 Jičín, skupiny hist. šermu
 Allegros a Cordiallo přiblíží
 atmosféru dávných soubojů.  
 Dobová hudba, atrakce…
8. 8. Koncert kapely BENEDIKTA 
 Masarykovo náměstí
11. 8. Koncert PERSIANA JONES,  
 Masarykovo náměstí, koncert  
 italské kapely v rámci Kult. léta
12. 8. Cyrano z Bergeracu, Hrad Starý
  Jičín, Divadelní klasika
 Edmonda Rostanda
19. 8. Horká kaše – amfiteátr Skalky
26. 8. Hrad Starý Jičín v pohádkách

 a kouzlech, Hrad Starý Jičín
9. 9. Slavnost města Nový Jičín
 tradiční slavnost v historickém  
 centru města
2. 12. Mikulášský jarmark

OSTRAVA
do 31. 12. Mrakodrapy světa, výstava 50.  
 modelů měst s nejvyššími
 stavbami světa 
červenec Oficiální letní sjezd po zadku
1. 7. Prázdniny začínají v ZOO 
8. 7.–8. 9. Jak se měří čas – výstava hodin  
 Ostravské muzeum
9. 7.–16. 7. Řezbáři na hradě
 Slezkoostravský hrad
20.–23. 7. Colours of Ostrava, Ostravský  
 hudební festival s mezinárodní  
 účastí
1. 8.–31. 8. Festival bez hranic, výstava foto- 
 grafií ve vestibulu ostr. radnice
4. 8. Přijďte se bát landeckou stezkou 
 odvahy – Hornické muzeum
10. 8.–8. 9. Mezinárodní sochařské sympo-
 zium Landek ´06, 2. ročník,  
 v areálu muzea budou sochaři
 z několika zemí světa tvořit svá  
 díla v kameni
12. 8. Výstava psů
 Slezskoostravský hrad
17. 8–13. 9. Jaroslav Válek, ocelová plastika
19.–21. 8. Výstava koček
 výstaviště Černá louka
25.–27. 8. 1. ročník festivalu – divadlo,  
 hudba, tanec
 Slezskoostravský hrad
26.–27. 8. Rozloučení s prázdninami 
  vyhlídkové jízdy historickými 
  tramvajemi pro veřejnost na  
 trati Poruba vozovna – Zátiší
29.–30. 8. Strašidelná noc na hradě pro  
 děti i dospělé
 Slezskoostravský hrad
září-
prosinec HC Sareza – sportovní akce  
 Sareza zimní stadion
září Primátor CUP,
 Sareza – letní koupaliště   
 Olympiáda ostravských občanů
 Svatováclavský koncert
 Slezskoostravský hrad
2. 9. Prázdniny končí v ZOO
 Den horníků
 Hornické muzeum OKD
2.–3. 9. Mistrovství ČR ml. juniorek
 v sofballu – Arrows Ostrava
3. 9. Závod hasičských družstev dětí  
 a dospělých, Hornické muzeum
13.–14. 9. Ty nejlepší „Drůbeží speciality“ 
 vykouzlené podle tradičních  
 českých receptur
 Hotel Harmoni Club
15. 9. Tradiční vinobraní, náměstí SNP
16. 9. Den pro seniory, ZOO Ostrava  
 Den evropského dědictví
 vyhlídkové jízdy
17. 9. Centrum žije koncem léta
 tradiční show pro děti i rodiče
21.–24. 9. Život na zahradě, podzimní
 výstava pro zahrádkáře a cho- 
 vatele, výstaviště Černá louka
23.–24. 9. Ostravský astronomický víkend 
 14. ročník semináře pro širokou 

 veřejnost, Hvězdárna a planetá- 
 rium J. Palisy
23. 9. Slavnosti dřeva
 Slezskoostravský hrad
 Den železnice na Ostravsku
 Modelářský svět – podzimní  
 modelářský den – Miniuni
28. 9. Slovanské tance
 Slezskoostravský hrad
28. 9. Svatováclavský koncert
1. 10. Den zvířat – naše fauna, křtiny,  
 soutěž – ZOO Ostrava
říjen Česko-francouzské dny, koncert 
  populární kapely – Sareza  
 zimní stadion
 ČANIS OPEN CUP III., volné 
  potápění, Sareza–kryzý bazén
 Plavecká soutěž měst
3.–8. 10. Světový den zvířat – drakiáda  
 ZOO Ostrava
8. 10. Ostravský maraton – masová  
 akce pro amatéry, školáky i pro 
 fesionály, běh po celém centru  
 s možností výběru délky trati
11.–12. 10. Den se sponzory, ZOO Ostrava
 Čertovské rožnění – voňavé
 a šťavnaté speciality z našeho  
 grilu, Hotel Harmony Club
14. 10. Den otevřených oken do vesmíru 
 rozšířená nabídka planetária,  
 prohlídky hvězdárny s průvod- 
 cem a doprovodný program
 Hvězdárna a planet. J. Palisy
14.–15. 10. Hradní hodokvas
 Slezskoostravský hrad
19.–21. 10. Gastro festival Ostrava, 6. ročník 
 výstava potravinářských firem
 Výstaviště Černá louka
20. 10. Country bál – Dům kultury  
 Akord Ostrava – Zábřeh
27.–29. 10. Mistrovství Evropy v soutěži 
 Team Gym, Sareza-Zimní stad.
28.–29. 10. Mistrovství světa v kulturistice  
 mužů – ČEZ Aréna
29. 10. Helloween party – dům kultury 
  Akord Ostrava – Zábřeh
listopad Koncert proti násilí
 Sareza – zimní stadion
 Módní přehlídka sportovních  
 oděvů, Sareza – krytý bazén
4. 11. Helloween „Dýňačka“ – akce  
 pro všechny – ZOO Ostrava
14.–16. 11. Lesní vábení – zvěřinové hody  
 hotel Harmony club
16. 11. Jaksi – taksi – koncert v klubu  
 Boomerang
21.–27. 11. Advent plný andělů
 v Galerii Belstyl
21.–23. 11. Elektrotechnika 2006, H. Atom
26. 11. Rozsvícení vánočního stromu  
 náměstí SNP
prosinec Beskyd CUP, 8. ročník mezi- 
 nár. turnaje v ledním hokeji
 Mikulášská diskotéka ve vodě 
 Sareza – krytý bazén
1.–2. 12.  Veletrh zdraví/SeniorPro
 Černá louka
1.–31. 12. Betlémy na hradě
 Slezskoostravský hrad
2. 12. Mikulášské představení pro děti 
 DK Akord Ostrava-Zábřeh
 Jízdy historickými tramvajemi  
 s Mikulášem, po Hrabůvce

báječné akce od 1. července do 31. prosince 2006
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5. 12. Mikuláš na hradě
 Slezskoostravský hrad
 Mikuláš + narozeniny Šimpi  
 ZOO Ostrava
5.–9. 12. Mikulášská nadílka v podzemí 
  aneb důlní peklo a pozemský ráj 
 v důlní expozici budou na děti 
  čekat čerti s permoníky, na zemi 
 Mikuláš, Horn. muzeum OKD
6. 12. Mikulášská nadílka na ledě  
 Sareza – zimní stadion
9. 12. Manowar, Rhapsody, Holyhell  
 Sareza – zimní stadion
11. 12. Golden baby – Zlaté dítě
 soutěž o nejroztomilejší dítě  
 ČR 2006, DK města Ostravy
16. 12. Strojení stromečku – ZOO
16.–17. 12. Zlatá sobota a neděle
 Slezskoostravský hrad
31. 12. Silvestr 2006, DK Akord

OSTRAVICE
30. 6. Dan Bárta a Illustratosphere  
 koncert, rekreační centrum
 Sepetná
1. 7. Vladimír Mišík & ETC
 koncert, RC Sepetná
8. 7. Pavel Dobeš, koncert,
 rekreační centrum Sepetná
15. 7. Richard Krajčo a Kryštof 
 koncert, RC Sepetná
5. 8. Tomáš Kočko a orchestr
 koncert, RC Sepetná
12. 8. Krajkery, koncert, RC Sepetná
 

PŘÍBOR
Rok 2006 je rokem 150. výročí narození 
Sigmunda Freuda
do 10. 9. Gustav Klimt a Egon Schiele:  
 Faksimile kreseb a akvarelů
 rakouských umělců z období  
 secese
červen-září Životopis a tvorba Bedřicha 
  Karlsedera, Muzeum a pamětní 
 síň S. Freuda
29. 7. Benátská noc II.
29. 7. Noční turnaj v plážovém
 volejbale
5. 8. Lidová veselice
26. 8. Příbor system – přehlídka DJ,  
 náměstí 
2. 9. Benátská noc III.
9. 9. III. příborské rockování,  
 náměstí, vystoupení Deep 
 Purple Revival, VAR, Bugaboo, 
 Docuku.
10. 9. Pouťový koncert Swingového  
 orchestru
  Tradiční příborská pouť
15. 9. Koncert vážné hudby – Příbor,  
 refektář muzea
16. 9. Janáčkovy chodníčky, nádraží  
 ČD, 6.30–9.00, konec: Příbor, 
 hospoda U Čechů, 12.00–18.30
 Den otevřených dveří
 kulturních památek
17. 9. Evropské kulturní dědictví
 Pavel Vlašic: Výstava ke 150.  
 výročí narození B. Karlsedera
22.–23. 9. Den města – Den duševního  
 zdraví – závěr Freudova roku
září-listop. Můj sen, výtvarné práce dětí  
 muzeum S. Freuda v Příboře

2.–8. 10. Týden knihoven,
 městská knihovna Příbor
10. 11. Den válečných veteránů
listopad Vůně čaje (Svět čaje)
 Muzeum S. Freuda
3. 12. Mikuláš
5. 12.  Příjezd Mikuláše na náměstí
 a rozsvícení vánočního stromu
9. 12.  Vánoční jarmark města Příbor 
31. 12. Přivítání Nového roku, ohňostroj 
prosinec Kříže. Symbol utrpení
 Muzeum S. Freuda

RAJNOCHOVICE
22. 7. Memoriál Františka Žídka
29. 7. Anenská pouť
4.–13. 8. Letní škola barokní hudby
24. 11. Kateřinská zábava
prosinec Mikulášská nadílka s diskotékou 
 Základní škola

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1.–4. 7. Kurnik šopa, co se děje za humny  
 Mezinárodní Česko-slovenské
 prázdninové setkání účastníků 
 lit. soutěže na půdě knihovny
1.–9. 7. Krásné lilie, výstava lilií
1. 7. O práci lidských rukou, chvála  
 tradice, prezentace laureátů 
 titulu Nositel tradice řemeslné  
 výroby
 Dovednost Valachů – oživená  
 stará řemesla a technologie
2. 7. 3. Putování po Valašsku
 Rožnovsko
5. 7. Dny Rumunska
6.–9. 7. Mezinár. sraz členů Evropské 
 federace příznivců motocyklů  
 Goldwing
8. 7. Hejův nožík, 10. jubil. ročník 
 mezinárodního setkání řezbářů 
9. 7. 4. Putování po Valašsku, Zlínsko
14.–16. 7. Výstava růží, Růžová školka 
 Filipcová, Fryčovice
15. 7. Pekařská sobota – 13. ročník 
 oslava cechu pekařského, 
 ochutnávka pečiva
16. 7. O valašského primáška
 přehlídka dětských
 cimbálových muzik
21.–22. 7. Romská píseň – XII. ročník
 mezinárodního festivalu
23. 7. Anenská pouť, tradiční krojo- 
 vané procesí, atrakce
26. 7. Mše k poctě sv. Anny – kostel  
 sv. Anny v Dřevěném městečku
29. 7. Den řemesel a setkání kovářů 
 16. ročník tradičního setkání 
 mistrů starých řemesel, (tesaři,  
 kováři, kameníci, bednáři, 
 koláři a další řemeslníci)
30. 7. 5. Putování po Valašsku
 Valašsko meziříčsko
4.–6. 8. Jánošíkův dukát, VIII. ročník
 Mezinárodního festivalu sloven- 
 ského folkloru v ČR
 VI. roč. Mistrovství Valašského 
 království ve stloukání másla
12.–13. 8. Starodávný jarmark a jarma- 
 reční ostatky s bohatým
 programem pro malé i velké
19. 8. Pozor nehoří, Hasičská sobota
 Setkání hasičů okresů Vsetín 

 s historickými prapory
 Valašské folkrockování
20. 8. 6. Putování po Valašsku, Vsacko
26. 8. Dožínky, oslava dokončené
 práce, dožín. slavnost se zvyky
 Mše svatá – kostel sv. Anny
 v Dřevěném městečku
27. 8. Z druhé strany Radhoště   
 ozvěny frenštátských slavností
2. 9. Zahrádkářův podzim – narcisy, 
  tulipány, hyacinty, lilie…
 prodej zahrádkářských potřeb
3. 9. 7. Putování po Valašsku
 Rusava a Podhostýnsko
5. 9. Vzpomínkový akt k uctění
 památky ThDr. V. Petřeka
7. 9. Srdečný pozdrav z Rožnova…
 Rožnov na starých pohledni- 
 cích, Výstava ze sbírek VMP,  
 zahájení při příležitosti Dnů 
 evrop. kulturního dědictví
9. 9. Mistříňanka
 vystoupení populární dechovky
10. 9. Ozvěny Valašského Slavína
 Karel Hofman, Medailon ke 100. 
 výr. narození malíře ze Soláně
12.–14. 9. Jak se dříve… program pro školy
16. 9. Běh rodným krajem E. Zátopka
 4. ročník memoriálu olympij- 
 ského vítěze Emila Zátopka
2.–8. 10. Týden knihoven – čtenářská  
 amnestie, registrace zdarma,  
 soutěže pro děti
6. 10. Podzimní putování s broučky  
 Valašským královstvím, dětský 
  lampiónový průvod
18. 10.–  Úroda z polí, zahrad a sadů  
–2. 11. aneb Valašský hortikomplex
 výstava plodin pěstovaných
 v minulosti na Valašsku
2. 11. Mše sv. za zesnulé, pochované 
 na Valašském Slavíně – kostel  
 sv. Anny v Dřevěném městečku
5. 12. Mikulášský podvečer – večerní 
  prohlídka s mikuláš. nadílkou
6.–9. 12.  Vánoce na dědině
 pouze pro objednané skupiny
9. 12. Vánoční jarmark, nabídka dárků 
 tradičních řemesl. s bohatým
 zvykoslovným programem
11. 12. Benefiční vystoupení žáků ZŠ 
 a ZUŠ Rožnov p. R.
16.–17. 12. Živý betlém – lidová hra podle  
 Evangelia sv. Matouše
26. 12. Štěpánská koleda – tradiční 
 vánoční koncert, kostel sv. Anny
28. 12. Vánoční mše svatá, kostel
 sv. Anny v Dřevěném městečku

RUSAVA
29. 7. Valašský pohár, fotbalový
 turnaj, fotbalové hřiště
12. 8. Rusavská 50tka, závod horských 
 kol, sportovní areál SK Rusava
10. 9. 36. Rusavskými kotáry na kole 
  i pěšky, KČT Holešov,
 tel.: 573 394 666, 604 465 413
20. 12. Vánoční besídka
29. 12. Vánoční fotbalový turnaj

SLUŠOVICE
30.6.–1.7. Rallyesprint Kopná
 Mistrovství ČR, sprintrallye

ŠATOV
1. 7. Vinařská 50, Author Znovín cup

ŠTRAMBERK
2. 7. Promenádní koncert
  Národní sad
5. 7. Čarovná noc na hradě (večerní 
 prohlídka Trúby, strašidla a jiné 
 tajemné bytosti)
5.–6. 7. Cyrilometodějské středověké  
 slavnosti, náměstí
9. 7. Promenádní koncert, NS
16. 7. Promenádní koncert, NS
23. 7. Promenádní koncert, amfiteátr
29. 7. 3. Štramberský lidový jarmark  
 lidová veselice na náměstí
6. 8. Promenádní koncert, NS
13. 8. Promenádní koncert, amfiteátr
20. 8. Promenádní koncert, NS
26.–27. 8. 2. Štramberské pivní slavnosti 
  náměstí
27. 8. Promenádní koncert, NS
 Krasosmutnění za prázdnina- 
 mi, hrad
3. 9. Promenádní koncert, NS
16.–17. 9. Dny evropského dědictví
23.–24. 9. 3 dny moravského burčáku,  
 skupina Cizinci a Valašský voj- 
 voda z Kozlovic, náměstí
27. 9. Ferda Mravenec v cizích služ- 
 bách – KD Štramberk
28. 9. Svatováclavské slavnosti
15. 10. Koncert v rámci Svatováclav- 
 ských slavností – Talichovo  
 kvarteto
19. 10. Tři zlaté vlasy Děda Vševěda  
 pro děti MŠ a ZŠ
28. 10. 3. Štramberská strašidla,
 náměstí
3. 11. Posezení u cimbálu s CM Va- 
 lašský vojvoda, KD Štramberk
11. 11. 3. slavnosti mladých vín
 Městský pivovar, Gotický sklep, 
 Jaroňkova pekárna, náměstí
 Podzimní koncert SHDOMŠ,  
 KD Štramberk
19. 11. Vernisáž výstavy Štramberské  
 Vánoce – betlémy
1. 12. Štramberský Mikuláš
2. 12. Štramberský Mikuláš, parní 
 vlak z Ostravy odstartuje čer- 
 tovsky dobrého Mikuláše. Ve- 
 selý program na náměstí
 i v Kulturním domě
9. 12. Přijďte na pobabu – adventní
 a vánoční zvyky se souborem
 Valašského vojvody – Kulturní  
 dům ve Štramberku
26. 12. Živý betlém, Národní sad
31. 12. 3. Silvestr pod Trúbou
 Tradiční parní vlak z Ostravy 
 veselice na náměstí, v Měst- 
 ském pivovaru, Jaroňkově 
 pekárně, Gotickém sklepě.

TROJANOVICE
5. 7. Cyrilometodějská pouť
 na Radhošť
8. 7. Western show – areál
 jezdeckého klubu Trojanovice
15. 7. 40. ročník memoriálu Jiřího  
 Jaškovského v kopané – hřiště  
 TJ Trojanovice-Bystré

báječné akce od 1. července do 31. prosince 2006
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 Setkání Strnadlů – areál
 jezdeckého klubu Trojanovice
22. 7. 8. ročník o putovní pohár obce  
 Trojanovic – hasičská soutěž 
29. 7. VII. roč. memoriálu Jaromíra  
 Vávry v kopané
 hřiště pod Kozincem
12. 8.– V. výstava současných trojano- 
–10. 9. vických výtvarníků – Památník  
 bratří Strnadlů a Jana Knebla
13. 8. Tradiční dožínky u Planiskové- 
 ho mostu
2. 9. Skokové závody pro pony a koně
 areál jezd. klubu Trojanovice
21. 10. Vzpomínka na B. Četynu
 Pam. bratří Strnadlů a J. Knebla

VALAŠSKÉ KLOBOUKY
5. 7. Pietní vatra k 591. výročí
 upálení Mistra Jana Husa
6.–9. 7. 8. Valašské kumštování
1.–16. 7. 26. ročník Kosení bělokarpat- 
 ských orchidejovitých luk
11.–13. 8. 4. ročník hudebního festivalu 
  Setkání muzikantů v Bílých  
 Karpatech
19.–20. 8. Klobucký plážák 2006
8. 9. Setkání dětských souborů  
 Klobučánek a zahraniční host
10. 9. Svatohubertské slavnosti  
 kaple sv. Huberta v Deštném
23. 9. IV. ročník Běhu Terryho Foxe
28. 9. Svatováclavský večer
 s cimbál. muzikou Dúbrava
29.–30. 9. Ekologická olympiáda
29. 9. Zahájení výstavy děl:
 Jan Zainer, fotografie
 Dis. V. Zainer, kresba, grafika
21. 10. Slavnostní koncert souboru  
 Klobučan, 25 let činnosti
27. 10. Pietní vzpomínkový akt u pa- 
 mětní desky, 88. výročí
 28. října 1918
 Koncert učitelů ZUŠ
 Zahájení výstavy děl:
 MgA. Dagmar Moráňová, design
12. 11. 10. Klobucký skřivánek, místní  
 soutěž ve zpěvu valašských písní
24. 11. Kateřinská zábava 
1. 12. Zahájení výstavy děl: Sdružení 
 valašskoklobouckých výtvarníků
1.–3. 12.  15. Valašský mikulášský jarmek 
15. 12. Vánoční karneval 
 Vánoční koncert
 výstava prací žáků výtv. oboru
26. 12. Koledování na sv. Štěpána
 Vánoční koncert DH Valaška
 Vítání zimy a zalézaní do chalupy

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
10.–16. 7. DEZA Junior Cup, mezinár. 
 tenisový turnaj mladšího žactva
 areál TK Deza
13. 7.– Gustav Říčan a jeho botanická 
–17. 9. sbírka – výstava z muzejních  
 sbírek, zámek Kinských
14.–15. 7. Guláš Fest – festival guláše, 
  piva a dobré zábavy
 zámek Žerotínů
11.–13. 8. Mezinárodní tenisový turnaj 
 seniorů okruhu ITF, muži
 a ženy, areál TK Deza
7. 9. Pozorování částeč. zatmění 

 měsíce, hvězdárna
7. 9.– Alena Podzemná – výstava  
–15. 10. obrazů k 65. narozen. malířky,
 pedagožky a kunsthistoričky
13.–17. 9. 7. ročník Babího léta
 mezinárodní folklorní festival
23. 9. Podzimní putování Valašskem
 dálkový pochod pro příznivce 
 astronom. a turistiky, hvězdárna
24. 9. 23. ročník Běhu městem
28. 9.– Mládí regionu, Mariana Macha- 
–12. 11. lová, výst. plastik a keramiky
14. 10. 18. ročník pochodu Okolím Va- 
 lašského Meziříčí – memoriál  
 J. Dvořáčka
14.–15.10. Valašský automobilový slalom  
 Mistrovství ČR
říjen 6. ročník Zimního biatlonu  
 recesní akce na lyžích
od 2. 11. Když řinčí zbraně – výstava  
 zbraní a militarií ze sbírek
 muzeí Zlínského kraje, 
 zámek Kinských
11. 11. 1. česko-slovenská konference 
  pracovníků hvězdáren a peda- 
 gogů, hvězdárna
od 16. 11. Hrnky a hrníčky od naší babičky 
 výstava hrníčků z muzejních  
 sbírek, zámek Kinskýh
23.–25. 11. O štít města Val. Meziříčí
 41. ročník Mezinár. festivalu  
 poezie
 zámek Žerotínů
24.–25.11. 4. Valašský krajkářský a řeme- 
 slný trh – SVČ Domeček
24.–26.11. Kosmonautika a raket. technika 
  seminář o výzkumu vesmíru
26. 11. Řemeslnická dílna, denní kurzy 
 pro veřejnost
listopad Oslava 12. narozenin Rádia
  Apollo s lampión. průvodem
3. 12. Mikuláš v muzeu
 zámek Kinských
prosinec Mikulášský jarmark – náměstí
 Mikulášská laťka – závody ve  
 skoku vysokém, ZŠ Žerotínova
 Mikuláš s Radiem Apollo  
 zimní stadion

VELKÉ KARLOVICE
červenec Valašská svatba – ukázka zvyků 
 spojených se svatbou na Valašsku
3.–6. 8. Setkání řezbářů s kulturním  
 programem
2. 12. Předvánoční jarmark
 u Karlovského muzea
10. 12. Dechová hudba Vlčnovjanka 
 koncert Slovácké krojované
 dechové hudby

VEŘOVICE
15. 7. Letní večer, Restaur. Na Fojtství
22. 7. Letní večer, soutěže Sboru 
 dobrovolných hasičů Veřovice
12. 8. Pouťová zábava, DK Veřovice 
13. 8. Tradiční veřovická pouť
9. 9. Den obce (prezentace firem, 
 výstavky, hudba), DK Veřovice
říjen Taneční zábava, DK Veřovice 
18. 11. Tradiční Hubertský večer, DK
2. 12. Mikulášská zábava, DK Veřovice
26.12 Štěpánská zábava, DK Veřovice
29.12. Dětský Silvestr, DK Veřovice

30.12 Vánoční koncert – děti ZŠ, MŠ, 
  chrámový sbor, DK Veřovice

VIZOVICE
25.-27.8. Vizovické trnkobraní

VLČNOV
23. 7. Hody
27. 8. Setkání na Pepčíně
3. 9. Suchou nohou
24. 9. Ochutnávka vdolečků
28. 10. 45. výročí Vlčnovjánku
25. 11. Předvánoční jarmark
17. 12. Vánoční koledování
31. 12. Silvestrovské setkání na Pepčíně

VSETÍN
29. 6.–2. 7. Vsetínský krpec, 4. meziná-
 rodní folklorní festival
červenec 
a srpen Léto v Panenské zahradě,
 Panská zahrada, každý čtvrtek
červenec Závody do vrchu Valašský klobúk
 Zdeněk Hudeček – kresby
15.–22. 7. 16. mezinárodní týden
 turistiky na Valašsku
srpen Luboš Lacko – fotografie
září Jaroslav Fryndrych – obrazy
3. 9. – Příběh české tištěné bible,
– 26. 11. výstava muzejních starých tisků
 a drobné sakrální plastiky,
 Zámek Vsetín – přízemí
8.–10. 9. Vsetínské záření
17. 9. – Jan Exnar – výstava díla výtvar- 
– 19. 11. níka a sklářského designera,  
 Zámecká galerie
říjen Eva Damborská, textilní grafika
 4. Internext cross country rallye
20. 10. Den stromů, Panská zahrada
listopad  Naďa a Dušan Cendelínovi  
 keramika
3.–4. 11. Würth Sprintrallye Vsetín
 Mistrovství ČR – sprintrallye
prosinec Interfotoklub – fotografie
3. 12. Zámecké adventní kouzlení
23. 12. Zpívání valašských koled
31. 12. Silvestr, Svárov, před MěÚ

ZAŠOVÁ
5. 7. Pouť Navštívení Panny Marie
září Zašovské slavnosti
říjen Motokrosové závody do vrchu  
 motokrosový areál

ZLÍN
25.–27. 8. Barum rallye 2006 – 36. ročník 
 automobilové soutěže
1.–3. 9. Mezinárodní dechový a folkový  
 festival souborů Zlín
1.–17. 9. 80 let organizované turistiky ve  
 Zlíně
9. 9. 21. Zlínská nejen padesátka
16. 9. Slavnostní večer k 60. výročí  
 založení městského divadla Zlín
2.–8. 10. Týden knihoven
9. 11. Mimořádný koncert filharmonie 
 Bohuslava Martinů
11. 11. Den řemesel
 Muzeum jihovýchodní Moravy
21. 11. Aplaus 2006, slavnostní vyhlá- 
 šení výsledků divácké ankety
21.–23.11. Naráz 2006 – 8. ročník interní  
 divadelní přehlídky

19. 12. Předvánoční koncert
 filharmonie Bohusl. Martinů
22. 12. Vánoční koncert – filharmonie  
 Bohuslava Martinů
26. 12. 26. Štěpánský pochod
 na kopnou

ZUBŘÍ
12. 8. Setkání s dechovkou
 dechovka Zubřanka, U lip
5.–29. 10. Krása a tradice Zuberské
 výšivky, Muzeum 
13. 10. Čochtan vypravuje
 Divadlo Josefa Dvořáka
21. 10. Muzicírování – Soláň a hosté
3. 11. Rychlé šípy
 Divadlo Uherské Hradiště
7. 12. Řemesla na Valašsku
 Vernisáž Vánoční výstavy

TURISTICKÉ AKCE KČT
18. 7. 3. Borůvkový výlet, Mosty
 u Jablunkova, 596 011 155
29. 7. Výlet na kolech – KČT Příbor
25.–27. 8. 26. oblastní sraz turistů ZdP  
 Moravskoslezského kraje
 Nový Jičín, 605 574 352
26. 8.–2. 9. 1. Moravská táborová škola 
 – Polana, 603 513 144
2. 9. 23. Lašskem a Valašskem
 Kopřivnice, 732 434 234
 37. Po stopách Pohorské jed- 
 noty Radhošť – Frenštát p. R.
 732 523 805 
2.–3. 9. Bílé Karpaty – 2denní autobus. 
  zájezd, KČT Příbor
9. 9. 14. Beskydský Mont Blanc
 Kobylanka – Frýdek-Místek
 596 750 644
10. 9. 48. Bezručův výplaz, Lysá hora
 596 733 127, 605 828 934
16. 9. 30. Janáčkovy chodníčky
 Příbor, 737 375 203
16. 9. 12. Pochod s VOKĎáky
 Ostrava-Poruba, 736 112 337
23. 9. 8. Ostravský vodácký sraz Tři  
 řeky – Lubina, Ostravice, Odra
 596 237 840
23.–24. 9. 1. Víkend plný her,
 Ostrava-Zábřeh, 603 513 144
28. 9. 1. Oslava 70. let turistické
 chaty na Kotaři – Beskydy,
 Morávka, 776 126 091
30. 9.  1. Hvězdicový výstup na Taneč- 
 nici – Beskydy – Pustevny
 603 548 526, 556 850 274
7. 10. 14. Beskydský Mont Blanc  
 – Severka – Frýdek-Místek
 596 750 644
28. 10. 25. Po zarostlém chodníčku  
 spadaným listím – Hukvaldy
 606 113 962
31. 10. 1. Poslední zvonění
 Ostrava-Svinov, 737 710 168
16.–19. 11. 1. Celostátní VVZ v Ostravě 
 603 513 144, 595 781 088
24.–26. 11. 16. Zahájení zimní sezony
 v Beskydech – Bukovec
 732 828 397
8.–10. 12. 40. Zimní táboření Klondyke 
  Morávka, 776 126 091
16. 12. 14. Vánoční orientační běh 
 Ostrava – Bělský les

báječné akce od 1. července do 31. prosince 2006



Zpracovali jsme pro vás co nejucele-
nější přehled všeho, co pro své zdra-
ví i utrpení těla podniknout můžete. 

   BADMINTON

Karviná
Sportovní hala Stars
K. Sliwky 783, 733 01  Karviná-Fryštát
tel.: 596 324 492, fax: 596 312 279
e-mail: stars@stars-karvina.cz
web: www.stars-karvina.cz, Cena: 130 Kč/h

Ostrava
Charvátská 10, 700 30 Ostrava-Výškovice
tel.: 596 744 454, 603 410 636 
e-mail: info@cdusport.cz, www.cdusport.cz

Valašské Meziříčí
Sportovní centrum Kasárna
Žerotínova 59/1370, 757 01  Val. Meziříčí
tel.: 571 620 844, www.prelax.cz
e-mail: sekretariat@prelax.cz

   BOWLING

Hra vyžadující dobré zacházení 
s vašimi koulemi. Kouli uchopíte, 
přesně zamíříte, rychle odhodíte 
a kuželky všechny porazíte!

Frenštát pod Radhoštěm
Bowling Megas
Záhuní 1791, 744 01  Frenštát p. R., 
tel.: 777 799 957, (4 moderní dráhy, bar)

Hotel Ráztoka
Trojanovice 364, 744 01 Frenštát p. R., 
tel.: 556 835 869, web: www.raztoka.cz
2 dráhy, kulečník, elektronické šipky

Frýdek-Místek
Bowling Centrum Mexico
Třenovského 402, 738 01  Frýdek-Místek
tel.: 558 628 259, šipky, kulečník

Stolárna
Potoční 1228, 738 01  Frýdek-Místek
tel.: 558 629 135, www.klub-stolarna.cz
e-mail: klub@klub-stolarna.cz
2 dráhy, kulečník, šipky

Bowling Morava
J. Trnky 82, 738 01  Frýdek-Místek
tel.: 558 645 222, 4 dráhy
web: www.restmorava.cz

Bowling na Růžovém pahorku
Revoluční 548, 738 01  Frýdek-Místek
tel.: 558 630 130, Cena: 120–180 Kč/h

Bowling u Kříže
Lískovecká 1290, 738 01  Frýdek-Místek
tel.: 558 633 378, Cena: 100 Kč/h/dráha

Frýdlant nad Ostravicí
Imrvére – bazar bar bowling
ul. Smetanova 87, 739 11  Frýdlant n. O.
tel.: 558 675 777, 736 777 346
web: www.imrvere.com

e-mail: imrvere@imrvere.com 
Ceny: 170–220 Kč/h

Restaurace Harcovna
Nová Ves 12, 739 11  Frýdlant n. O.
tel.: 603 217 011, 558 635 222
3 dráhy v podkroví s klimatizací

Holešov
Bowling Club
Sušilova 339, 769 01  Holešov
tel.: 573 506 125, Cena: 150–210 Kč/h

Horní Bečva
Hotel Bečva
Na chalupě 488, 756 57  Horní Bečva
tel.: 571 645 109, 602 525 852,
777 555 852, web: hotelbecva.valassko.cz
Cena: 150–300 Kč/h

Rekreační středisko Retaso
756 57  Horní Bečva 240, tel.: 571 643 355
Jen na objednávku. Cena: 160 Kč/h
web: web.telecom.cz/retaso

Karviná
Bowling – Einsteinova 2867
733 01 Karviná-Hranice, tel.: 596 338 337
Cena: 160–200 Kč/h

Bowling – J. Vrchlického 758
735 06  Karviná-Nové Město
tel.: 596 318 070, Cena: 200–240 Kč/h

Bowling Club
U Lesa 762, 734 01  Karviná-Ráj
tel.: 596 324 080, Cena: 160–200 Kč/h

Kopřivnice
Bowling centrum
Husova 1310, 742 21  Kopřivnice
tel.: 556 808 088, Cena: 150–210 Kč/h
www.bowling-centrum.cz

Bowling Number 92
Francouzská 15, 742 21  Kopřivnice
tel.: 556 802 065

Relax centrum
Česká 318, 742 21  Kopřivnice
tel.: 731 877 500

Nový Jičín
Bowling bar
gen. Hlaďo 25, 741 01  Nový Jičín
tel.: 556 702 216, Zdeněk Závišický
Cena: 150–200 Kč/h

Sport park Nový Jičín
B. Martinů 1, 741 01  Nový Jičín
tel.: 556 702 868, 556 712 703
web: www.sport-park.cz
2 bowlingové dráhy, Cena: 200–250 Kč/h

Ostrava
Bowling klub Nagano
Výškovická 2/3085, 700 30  Ostrava-Jih
tel.: 596 780 712, 720 345 255

Bowling Park a minigolf
Mjr. Nováka 1490/14
700 30  Ostrava-Hrabůvka

tel.: 596 719 030, www.bowlingpark.cz
6 drah a restaurace, Cena: 150–220 Kč/h

Bowlingové centrum Koruna
Mongolská 1529, 708 00  Ostrava-Poruba
tel.: 596 694 052

BOWLING SKY
Rušná 1717, 708 00  Ostrava-Poruba
tel.: 596 960 787, 6 dráhový profi bowling
e-mail: bowlingsky@seznam.cz

Bowling Slezska
Kolejní 2, Moravská Ostrava
tel.: 774 023 599

Inmark Ostrava–Bowlingová čtyřdráha
Bohumínská 50, 710 00  Slezská Ostrava
tel.: 596 244 784, bowling, restaurace, bar

Sportovní areál Poruba
Skautská 6093, 708 00  Ostrava-Poruba
tel.: 736 755 063

Zuzana BOWLING
Heyrovského 1579, 708 00 Ostrava-Poruba
tel.: 596 953 615
e-mail: info@zuzanabowling.com
web: www.zuzanabowling.com
7 drah, Cena: 150–220 Kč/h

Ostravice
Hotel Montér
739 14  Ostravice 0956, tel.: 558 682 108
2 dráhy, pro hráče bowlingu bazén na 1 h 
zdarma. Cena: 150–250 Kč/h

Pozlovice
Sportovní areál Golf
Jurkovičova alej 77, Pozlovice
tel.: 577 132 412, kuželky 2 dráhy, ruské 
kuželky, půjčovna kol a koloběžek

Příbor
Restaurace a bowling „U Zlaté hvězdy“
Místecká 287, 742 58  Příbor
tel.: 556 722 980, Cena: 160–210 Kč/h

Rajnochovice
Hospoda na Trojáku
756 22  Hošťálková 217
tel.: 573 391 090, web: www.natrojaku.cz

Rožnov pod Radhoštěm
Krasspol centrum
Dukelských hrdinů 2269, 756 61 Rožnov
tel.: 571 655 664, Cena: 100–200 Kč/h

Restaurace Kuželna
Horní Paseky 382, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 648 400, Cena: 200 Kč/h/dráha

Valašské Klobouky
Hotel Alfacentrum
Masarykovo nám. 42, 766 01  V. Klobouky
tel.: 577 320 065, 577 321 309

Valašské Meziříčí
Bowling Skandal 
Sokolská 143, 757 01  Valašské Meziříčí, 
tel.: 571 633 633, 4 dráhy

e-mail: info@bowling-skandal.cz
web: www.bowling-skandal.cz
Cena: od 120 Kč/h

Bowling u Klokana 
Žerotínova 37, 757 01  Valašské Meziříčí
tel.: 571 621 664, Cena: 100–180 Kč/h

Hotel Abácie s. r. o.
U Abácie 491, 757 01  Valašské Meziříčí
tel.: 571 665 420, 571 613 820
e-mail: recepce@hotel-abacie.cz
web: www.hotel-abacie.cz
Cena: 180–220 Kč/h

Sportovní centrum Kasárna
Žerotínova 59/1370, 757 01  Val. Meziříčí
tel.: 571 620 844, 731 548 214
web: www.prelax.cz
e-mail: sekretariat@prelax.cz

Velké Karlovice
Hotel Galik
Léskové 875, 756 06  Velké Karlovice
tel.: 571 454 294, 604 909 686
web: www.valachy.cz, Cena: 150–180 Kč/h

Hotel Horal
Léskové 583, 756 06  Velké Karlovice
tel.: 571 444 786, web: www.valachy.cz
Cena: 150–180 Kč/h
Zdarma zapůjčení bowlingové obuvi.

Vsetín
Bowling centrum Bonver
Stará cesta 1826, 755 01  Vsetín
tel.: 571 431 688

Všemina
Park hotel Všemina
Všemina 300, 763 15  Slušovice
tel.: 577 116 611, fax: 577 116 622
e-mail: hotel@vsemina.cz
web: www.vsemina.cz

Zašová
Orlovna v Zašové nad kostelem
tel.: 571 629 224, 775 332 334
Cena: 150 Kč/h

   CYKLOTURISTIKA

Všichni milovníci černých duší si 
u nás určitě přijdou na své. Vybrat si 
můžete trasy značené i divoké. Více 
se dozvíte z cyklomap, které jsou 
k dostání v našich infocentrech.

Rožnovská podkova 61 km 
 středně obtížná pro MTB
Rožnov p. R. – Skalíkova Louka – 
Pustevny – Marťiňák – Třeštík – Soláň 
– Tanečnice – Rožnov p. R.

Z Rožnova jedeme po cyklotrase značené 
v terénu (č. 46), na Třeštíku přejedeme na 
červenou s místním cykloturistickým zna-
čením (č. 472), z Třeštíku se pak držíme až 
do Rožnova modré cyklostezky (č. 6013).
Skalíkova louka – turistická chata.

www.valasske-kralovstvi.cz
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Martiňák – horské sedlo s tur. chatou, kři-
žovatka turistických cest s přírodní rezer- 
vací Klíny s porosty smrků, javorů a jasanů.
Třeštík – sedlo s tradiční horskou lokali-
tou, rozhledna u hotelu Sůkenická.

Okruh Radhošťským hřebenem 
65 km, středně obtížná,

vhodná pro silniční a treková kola
Rožnov p. R. – Zubří – Zašová – Horečky 
– Frenštát p. R. – Trojanovice – Pustevny 
– Skalíkova Louka – Rožnov p. R.
Z Rožnova se vydáme po místní značené 
cyklostezce – modrá (č. 6016), která 
„kopíruje“ hlavní silnici do Valašského 
Meziříčí. Projedeme obcí Zašová a dál 
pokračujeme v terénu po lesních cestách. 
Modrá nás bude provázet až na Pustevny, 
kde přejedeme na cykloturistickou zna-
čenou trasu (č. 46), která nás navede až do 
Rožnova p. R.
Zubří – v centru obce výskyt šafránu 
Heuffelova a 700 let starý tis červený, nej-
starší na Valašsku.
Zašová – Pramen Na Stračce, poutní mís-
to s kamen. sloupem a obrazem P. Marie.
Horečky – hotel stará Vlčina z roku 1895, 
skokanský areál.
Frenštát p. R. – městu dominuje novore-
nesanční radnice, postavena v r. 1891 a fi-
liální kostel sv. Jana Křtitele z roku 1640. 
V radnici jsou umístěny sochy Albína Po-
láška, autora sousoší sv. Cyrila a Metoděje 
a boha Radegasta na vrcholu Radhoště.
Skalíkova Louka – turistická chata.

Rožnov p. R. – Hutisko-Solanec
– Čarták 15 km

středně obtížná
vhodná pro silniční a treková kola 

Cesta vede z Rožnova po silnicích I. a II. tří- 
dy, pak prudké stoupání na hřeben Soláně.
Hutisko-Solanec – obec s barokním ko- 
stelem sv. Josefa z roku 1748 a dřevěným 
fojtstvím z roku 1785 upraveným do sty-
lové koliby. V jako jediné obci ČR je zde 
umístěna pamětní deska Ch. Masarykové.

Rožnov p. R. – Martiňák – Ostravice 
 36 km, obtížná trasa

 vhodná pro treková kola a MTB
Z Rožnova vyjedeme směr chata Mír po 
značené cyklotrase, dál pokračujeme přes 
Pustevny na horskou chatu Martiňák, Po-
dolánky a Ostravici.
Ostravice – podhorská obec, jeden z vý-
chozích bodů na Lysou horu.

Karviná a okolí
Městem Karviná vede regionální cyklotra-
sa Euroregionu Těšínské Slezsko č. 6097, 
která vede od obce Stonavy přes část Kar-
viné-Lázně Darkov, kolem parku B. Něm-
cové, historického jádra města až k Re-
habilitačnímu sanatoriu. Dále vede od Pe-
trovic k hraničničnímu přechodu pro MPS 
v Karviné-Ráji. V rámci sítě městských 
cyklostezek je zde vyznačena i tandemová 
cyklotrasa pro slabozraké a nevidomé.

Kopřivnice a okolí
Celková délka tras je 34,9 km.
Lze je rozdělit na:

1. Cyklistické kondiční okruhy
„Šostýn“ vhodné pro MTB
Výchozím bodem pro všechny kondiční 
okruhy je Janíkovo sedlo. Leží v údolíčku 
mezi Holým vrchem, Pískovnou a Čer-
veným kamenem. Název sedla vznikl po- 
dle nadhajného Janíka, jehož hájovna 
v sedle dodnes stojí. Při projíždění okruhů 
lze navštívit Raškovu vyhlídku, zříceninu 
hradu Šostýn. Hned několik míst na okru-
zích nabízí nádherný výhled na Moravsko-
slezské Beskydy a okolní krajinu.

• Okruh „Červený kámen“
Méně náročný okruh. Pouze ve třech mís-
tech je nutno překonat kratší stoupání ve 
sklonu 12–14 %. Celková délka okruhu je 
6,5 km a převýšení 112m.

• Okruh „Holý vrch“
Výškově nejnáročnější okruh s dlouhým 
stoupáním v závěru trasy ve sklonu 12–14 
%. Celková délka okruhu je 5 km a pře-
výšení 163 m. Doporučujeme nástup na 
okruh zprava.

• Okruh „Pískovna“
Okruh je náročný na kondici. V obou 
směrech překonáte vždy v úseku 500 m 
a ve sklonu 11–12% velkou část z celko-
vého převýšení 67m. Délka okruhu 2,4 km.

2. Cykloturistický okruh „Paseky“
10 km, vhodný pro treková kola a MTB
Okruh propojuje města Kopřivnici a Pří-
bor a obec Závišice. V Kopřivnici je mož-
né navštívit Technické muzeum, muzeum 
Fojtství, Rozhlednu na Bílé hoře, Váňův 
kámen (vápencový skalní útes, který je 
součástí Bílé hory) a další místa. Závišice 
jsou nejstarší vesničkou novojičínského 
okresu, Příbor zase rodištěm Sigmunda 
Freuda a městskou památkovou rezervací.

3. Cykloturistická trasa „Hukvaldy 
– Kopřivnice – Příbor“
9,5 km, vhodná pro treková kola a MTB
Trasa zpřístupňuje cyklistům Větřkovic-
kou přehradu ve směru od Hukvald a Pří-
bora. V létě je možné vypůjčit si na Vě-
třkovické přehradě lodičky nebo šlapadla, 
dá se zde provozovat windsurfing, hrát 
nohejbal a volejbal, rybařit, děti mohou 
využívat dětského koutku.

4. Cykloturistická trasa „Jesenická 
kyselka“ 24 km, středně obtížná
Nový Jičín – Bernartice nad Odrou – 
Jeseník nad Odrou – Hůrka – Vlčnov 
– Starý Jičín – Nový Jičín

Cyklotrasy Radegast

Beskydy Radegast CykloTrack
 53,3 km
Cyklotrasa se letmo dotýká vrcholků Bes-
kyd, zavede Vás do romantických zákoutí 
Těrlické a Žermanicé přehrady. Trasa do-
kazuje, že podhůří Beskyd je nádherná 
krajina vhodná pro cykloturistiku. Cykli- 
stickou trasu Beskydy Radegast Cyklo-
Track doprovází vrchol Prašivá, který ti 
zdatnější mohou zdolat.

Pivovar Radegast v Nošovicích – Vyšní 
Lhoty – hora Malá Prašivá – Komorní 
Lhotka – Střítež – Vělopolí – Horní Žukov 
– vyhlídka Koňákov – Těrlická přehrada 
– Žermanická přehrada – Lučina – Dobrá 
– pivovar Radegast Nošovice

Slezsko Radegast CykloTrack, 88 km
patří mezi pohodové trasy vedené v mírně 
zvlněném terénu Moravské brány a Os-
travské pánve. Do části území zasahují vý-
běžky Nízkého Jeseníku a Oderských vr-
chů. Přestože je cyklotrasa vedena v těsné 
blízkosti průmyslové aglomerace Ostravy 
a částečně jí prochází, okolní území si za-
chovalo idylický přírodní ráz. Projíždět 
budete Chráněnou krajinnou oblastí Po-
odří a přírodním parkem Oderské vrchy. 
Kromě krásné přírody s množstvím ryb-
níků a lesů můžete navštívit městskou pa-
mátkovou rezervaci v Bílovci, Vagonářské 
muzeum ve Studénce nebo lázeňský areál 
v Klimkovicích na Hýlově. Některá místa 
za jasného počasí umožňují výhledy na 
Ostravu a Beskydy.
Studénka – Nová Horka – Albrechtičky – 
Petřvaldík – Jistebník – Polanka nad Odrou 
– Ostrava – Dobroslavice – Jilešovice – 
Háj ve Slezsku – Velká Polom – Kyjovice – 
Jodová sanatoria Klimkovice – Olbramice 
– Bílovec – Velké Albrechtice – Studénka

Trojmezí Radegast CykloTrack
 74,5 km
Trasa cyklostezky nabízí pohledy do hlu-
bokých údolí, projíždí oblastí Moravsko-
slezských a Slezských Beskyd, které patří 
mezi nejkrásnější pohoří ČR. Trasa je le-
mována hlubokými lesy, loukami, míjí 
studánky a horské prameny. Lanovka vás 
vyveze i s kolem na vrch Javorový, odkud  
jsou nádherné rozhledy do širokého oko- 
lí na polskou stranu Beskyd a za přízni-
vého počasí jsou vidět i Tatry a Jeseníky. 
Cyklotrasa Trojmezí je vyznačena jako 
velký okruh, který lze rozdělit podle po-
třeby na menší okruhy. 
Oldřichovice – Podgrúň – Košařiska 
– Bocanovice – Jablunkov – Hrčava – Bu-
kovec – Nýdek – Bystřice nad Olší – Ven-
dryně – Třinec – Oldřichovice
více na: www.cyklotrasy.radegast.cz

Cyklostezky Zlínského kraje

Z Luhačovic do Slavičína a Bojkovic
 47 km, náročná
Luhačovice pošta (rozc.) – Pod Obětovou 
(rozc.) – Čadův mlýn – Holíkov – Lipová – 
Slavičín – Hrádek na Vlárské dráze – Pitín 
– Bojkovice – Přečkovice – Solné (rozc.)

Cyklotrasa ze Zlína do Vsetína
 41 km, středně náročná
Zlín, Vršava – Vršek - U Větřáku (rozc.) – 
Na Vyhlídce (rozc.) – Lukov (rozc.) – 
Kameňák – U Juráků – Hutě – Držková – 
kemp (rozc.) – Pod Kopnou (rozc.) – Bať-
ková Chléviska (rozc.) – Potůčky – Vsetín

Okruh Vizovickými vrchy
37 km, méně náročná

Vizovice – Lutonina – Jasenná – Ublo 

– Pozděchov – Trubiska – Bařinka – Ploš-
tina – Klementina – Pod Doubravou – 
Vizovice

Z Velkých Karlovic do Javorníků
 30 km, náročná trasa
Leskové – Prales Razula – Podťaté – Malé 
Karlovice – Velké Karlovice, Podťaté 
– Leskové

Ze Zlína do Otrokovic
 34 km, spíše nenáročná
Zlín – Tečovice – Otrokovice – Napajedla 
– Pohořelice – Oldřichovice – Zlín

Kroměřížsko

Za památkami východního okraje
Hané 40 km, nenáročná
Kroměříž (ČD) – Stonáč – Hulín – Hole- 
šov – Rymice – Stará Ves – Říkovice – 
Žalkovice – Břest – Skaštice – Kroměříž (ČD)

Hostýnské Vrchy I. 47 km, náročná
Bystřice pod Hostýnem – Říka – Tesák 
– Vlčanov – Troják – Tisový – Pod Kopnou 
(rozc.) – Držková, kemp – Držková – Vlč-
ková – Okluk – Pardus – Bečka (rozc.) 
– Říka – Bystřice p. H.

Hostýnské Vrchy II. – Rozcestí U Tří
kamenů 35 km, náročná trasa
Bystřice p. H. – Brusné – Pod Lysinou – 
U Dubu (rozc.) – Ondřejovsko – Okluk 
– U Tří kamenů (rozc.) – Tesák – Říka 
– Bystřice p. H.

Hradišťsko

Okruhem na severovýchod od
Hradiště 44 km, nenáročná
Uherské Hradiště – Mařatice – Mistřice 
– Hradčovice – Drslavice – Prakšice – Pa-
šovice – Částkov – Březolupy – Topolná 
– Kněžpole – Uherské Hradiště

Příborský okruh
Trasa okruhu má celkem 10 km. Začíná 
u severozápadního rohu náměstí S. Freu-
da, v ulici U brány. Pokračuje směrem 
k parkovišti Penny-marketu. Tuto část je 
nejlépe překonat pěšky a nasednout na 
kolo až po přechodu komunikace. Dále 
trasa pokračuje jednosměrně ulicí Lidic-
kou do ulice Masarykovy. Na jejím konci, 
podjezdu pod silnicí E 642, opouští město 
a odbočuje k Prchalovu.
V přímém směru lze z tohoto místa po cca 
500 metrech navázat na trasu KČT 6039 
a okruh „Kravařsko“. Vyvýšená poloha 
Prchalova nabízí výhled na Příbor a celé 
panorama Beskyd. Po průjezdu osadou 
trasa opět klesá až k říčce Sedlnici. Za 
benzínovou pumpou se stáčí pod most 
a za ním vede po místní silničce k par-
kovišti před Boroveckými rybníky. V tom-
to místě naváže na trasu naučné stezky 
okolo Boroveckých rybníků a pokračuje 
po zpevněné silnici zpátky k Příboru, kam 
vstupuje ulicí Kpt. Jaroše. Okruh se krát-
ce spojí s cyklotrasou KČT 6039 (Rodiš-
těm S. Freuda) a následně je vedena k ná-
draží ČD. Po přechodu lávky přes Lubinu 

průvodce po báječných aktivitách
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se napojuje na Radhošťskou stezku z Os-
travy do Frenštátu p. R., na novou cyklo-
turistickou trasu Hukvaldy – Příbor a další 
trasy KČT. Trasa okruhu poté stoupá k far-
nímu kostelu Narození P. Marie, jehož si-
lueta je logem celého okruhu. Závěr trasy 
tvoří opět průjezd náměstím S. Freuda.

CYKLOTRASY

Cyklotrasa č. 49
Dálková značená cyklotrasa vede od 
Štítné nad Vláří přes Kujalku, Brumov, 
Návojnou, Nedašov a Nedašovu Lhotu 
k hraničnímu přechodu se Slovenskem 
v Červeném Kameni

Cyklotrasa č. 501 31 km
Vsetín – Jablůnka – Pržno – Mikulůvka – 
Bystřička – Jarcová – Val. Meziříčí – Lhot-
ka nad Bečvou – Lešná – Palačov

Cyklotrasa Beskydy č. 502 24,5 km
střední obtížnost

Starý Jičín – Nový Jičín – Rybí – Štram-
berk – Kopřivnice – Lubina – Hukvaldy

Cyklotrasa Holešov č. 5033 51 km
Kroměříž – Hulín – Pravčice – Rymice 
– Holešov – Brusné – Slavkov pod Ho-
stýnem – Bystřice p. Host. – Mrlínek – 
Libosváry – Všechovice – Kelč – Němetice

Cyklotrasa č. 5034 34 km
Kelč – Kunovice – Podhradní Lhota – Raj-
nochovice – Troják – Držková – Kašava 
– Lukov – Fryšták

Cyklotrasa č. 5035 44 km
Týn nad Bečvou (hrad Helfštýn) – Rado-
tín – Sovadina – Bystřice p. H. – Chvalčov 
– Tesák – Troják – Hošťálková – Ratiboř 
– Jablůnka

Cyklotrasa Holešov – Dešná č. 5036
 26 km 
Holešov – Přílepy – Lukoveček – Fryšták 
– Štípa – ZOO Lešná – Hvozdná – Slu-
šovice – Dešná

Cyklotrasa č. 6006 20 km
lehká obtížnost

Olešná, přehrada – Palkovice – Kozlovi-
ce – Hukvaldy – Fryčovice – Brušperk – 
Frýdek– Místek – Olešná, přehrada

Cyklotrasa č. 6008 22 km
lehká obtížnost

Frýdlant nad Ostravicí – Metylovice – 
Kozlovice – Kunčice p. O. – Čeladná 
– Frýdlant n. O.

Cyklotrasa č. 6012 19 km 
Valašské Meziříčí – Podlesí – Malá Lhota 
– Velká Lhota – Vidče – Rožnov p. R.

Cyklotrasa č. 6013 26 km
Rožnov p. R. – Hážovské díly – Tanečnice 
– Soláň – Pod Kotlovou rozc. – Benešky 
– Třeštík

Cyklotrasa č. 6014 13 km
Rožnov pod Radhoštěm – Hážovice – 
Vigantice – Hutisko-Solanec – Čarták

Cyklotrasa č. 6015 18 km
Benešky – Pod Kotlovou – Horní Bečva 
kostel – Martiňák – Horní Bečva přehrada 
– Benešky

Cyklotrasa č. 6016 64,6 km
střední obtížnost

Rožnov p. R. – Zubří – Zašová – Jehličná 
– Nové – Domorazské louky (rozcestí) – 
Pod Huštýnem – Podolí – Horečky – Fren-
štát – Trojanovice – Pustevny – Skalíkova 
louka – Pod chatou Mír (rozc.) – Rožnov

Cyklotrasa č. 6018 49 km
Jarcová – Brňov – Malá Lhota – Velká Lho-
ta – Bystřička přehrada – Dušná – Vesník 
– Jablůnka – Pržno – Kateřinice – Lázy 
– Mikulůvka

Cyklotrasa č. 6110
Karviná-Podlesí – Karviná-Podlesí st. hr. 
– Karviná-Ráj hr. p.

Cyklotrasa č. 6117 38 km
Vsetín – Jasenice – Halenkov – Huslenky 
– Zděchov – Pulčín – Lidečko – Prlov 
– Liptál – Janišov – Vsetín

Cyklotrasa č. 6119 35 km
Vsetín – Dušná – Cáb – Malá Bystřice 
– Bystřička přehrada – Růžďka – Vsetín 

Cyklotrasa č. 6120 33 km
Vsetín Ohrada – Lysný – U Krošenků 
– Žebračka – Cáb – Dušná – U Kovářů 
– Vsetín Sychrov

Cyklotrasa č. 6121 24 km
Vsetín – Semetín–Pod Koncovou–Chlévi- 
ska–Janišovský vrch–Rokytnice–Vsetín

Cyklotrasa Palackého stezka č. 6175
17,5 km, střední obtížnost

Kunín – Šenov u Nového Jičína – Nový 
Jičín – Kojetín – Straník – Hostašovice

000089  Nový Jičín – Kopřivnice – Frenštát p.R. – Rožnov p.R.
– Velké Karlovice – Bílá – Turzovka Platí do 9. 12. 2006
Connex Morava a.s., 702 00  Moravská Ostrava, Vítkovická 3056/2, (prov. Nový Jičín, Sokolovská 3, tel.: 556 702 560)
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 př
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59  jede od 6. 5. 2006 do 24. 9. 2006                                                                             60  jede od 3. 7. 2006 do 1. 9. 2006                                                                              6 jede v sobotu 

přestup na vlak jede v pracovních dnech 
spoj přepravuje jízdní kolaspoj zastavuje jen pro nastupování 
zastavuje jen pro vystupování jede v neděli a ve státem uznané svátky †

Vnitrostátní přeprava na území SR není povolena. Na lince platí tarif vyhlášený Connex Morava a.s. Informace o tarifu a smluv-
ních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Přeprava jízdních kol je zajištěna do kapacity přívěsu – 
maximálně 24 jízdních kol. Cena přepravy jednoho kola je 15 Kč bez ohledu na vzdálenost. Rezervaci míst pro osoby i jízdní 
kola v cyklobusech lze provést na adrese rez.connexmorava.cz. Bližší informace získáte na adrese www.connexmorava.cz 
nebo nebo na tel.: 596 655 354, 585 108 256, 585 108 176.  Autobus nečeká na cestující zadržené celní a pasovou kontrolou,  
v tomto případě se jízdné nevrací. Na lince platí individuální ceník pro odbavování ve slovenských korunách.

CYKLOBUS

910128 Ostrava – Frýdek-Místek – Frýdlant n. O. – Rožnov p. R. – Frenštát p. R.
Platí do 9. 12. 2006Přepravu zajišťuje: Connex Morava a.s., 702 00 Moravská Ostrava, Vítkovická 3056/2, (prov. Ostrava, Vítkovická 5, tel.: 596 625 173)
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11  05
11  11
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11  45
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 0
10
14
19
27
37
38
42
46
49
52
54
56
59
63
65
67
73
77
82
89

 0
 8

22
〈
〈
〈
33
41
51
52
56
60
63
66
68
70
73
77
79
81
87
91
96

103

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Tčkm

  Ostrava, Svinov, mosty dolní zast.  . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Ostrava, Hrabůvka, Poliklinika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Frýdek-Místek, Místek, Riviéra točna  . . . . . . . . . . . . . 
  Frenštát pod Radhoštěm, žel. st.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  Kunčice pod Ondřejníkem, rozc. k žel. st.  . . . . . . . . . . . .

Čeladná, hotel Prosper  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .
  Frýdlant nad Ostravicí, žel. st.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Ostravice, aut. st.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Staré Hamry, Samčanka, Obecní úřad  . . . . . . . . . . . . . . 
  Staré Hamry, most  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bílá, střed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bílá, Mezivodí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bílá, Hlavatá, kaple  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bílá, chata Třeštík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bílá, Bumbálka, st. hr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bílá, chata Třeštík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bílá, Hlavatá, kaple  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Horní Bečva, přehrada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Horní Bečva, obecní úřad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Prostřední Bečva, hotel Zavadilka  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Dolní Bečva, obecní úřad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Rožnov pod Radhoštěm, rest. Eroplán  . . . . . . . . . . . .
  Trojanovice, Na Pinduli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Frenštát pod Radhoštěm, žel. st.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60
19  10
18  57
18  37

〈
〈
〈

18  25
18  13
17  58
17  55
17  49
17  43
17  38


17  31
17  27
17  22
17  16
17  12
17  09
17  00
16  54
16  44
16  30

6 †
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〈
〈
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 od

59  jede od 6. 5. 2006 do 24. 9. 2006
60  jede od 3. 7. 2006 do 1. 9. 2006

6 jede v sobotu 
jede v pracovních dnech spoj přepravuje jízdní kola 

jede v neděli a ve státem uznané svátky 〈 spoj jede po jiné trase 
 spoj příslušnou zastávkou projíždí 

Na lince platí tarif vyhlášený Connex Morava a.s. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Přeprava jízdních kol je zajištěna do 
kapacity přívěsu s max. počtem 24 kol. Cena přepravy jednoho kola je 15 Kč bez ohledu na vzdálenost. Rezervace míst pro osoby i jízdní kola v cyklobusech lze provést na: 
rez.connexmorava.cz. Bližší informace získáte na adrese www.connexmorava.cz nebo na tel.: 596 655 354, 585 108 256, 585 108 176.

†

průvodce po báječných aktivitách
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   FIT CENTRA

Chcete-li se dobrovolně zavaliti čin-
kou, převrátit se na rotopedu či ji-
nak potrápit své tělo, čtěte dál. 
V každé velké dědině aj městě 
a v lepších hotelech k dispozici!

Brumov-Bylnice
Fit studio Brumov
Družba 1178, 763 31 Brumov-Bylnice
tel.: 603 975 130, Cena: 30 Kč
nový stroj na posílení břicha

Čeladná
Horský hotel Srdce Beskyd
739 12 Čeladná-Podolánky
tel.: 558 684 693, sauna, masáže, nonstop 
posilovna, solárium, vhodné objednat

Frenštát pod Radhoštěm
Fit–centrum
Havlíčkova ul. 32 – přístavba radnice – Ja-
vorník, 744 01 Frenštát p. R., Radim a Eva 
Mičulkovi, tel.: 556 839 090, 602 526 696
Cena: 35 Kč, solárium, prodej doplňků, 
masáže (tel.: 736 768 167)

FIT STUDIO PETRA
Záhuní 407 (bývalá MŠ Záhuní),
744 01 Frenštát p. R., tel.: 608 274 544, 
558 675 052
e-mail: fitstudio.petra@applet.cz
web: www.fitstudio.petra.applet.cz
bodystyling, step aerobik, bodystep, kalane- 
tika: 45 Kč/h, kick box, power jóga, body-
ball, pilates: 55 Kč/h, spinning: 70 Kč/h, 

Frýdek–Místek
Fit center body Paradise
Kostíkovo nám. 638, 738 01 FM
tel.: 558 630 325, posilovna, solárium

Fit centrum P
Pionýrů 1757, 738 01 FM, tel.: 558 435 986
posilovna, masáže, solárium

Fit club Atlas
T. G. Masaryka 454, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 621 692, Cena: posilovna 35 Kč, 
solárium 3,80 Kč/min.

Fit studio S
Lipová 2900, 738 01 FM, tel.: 558 636 492
posilovna, solárium, občerstvení

Fitness Centrum La Brisa
ul. Pionýrů 1257 (hotelový dům Paskov, 
1. patro), 738 01  Frýdek-Místek
tel.: 558 439 770, web: www.labrisa.cz
e-mail: sarka@labrisa.cz
interval/dance/step/dětský/fit-ball aero-bic, 
overball, body styling, tae-bo, kickbox, re-
habilitační, solárium, infra sauna
Cena: spinning 70 Kč/h, aerobic 45 Kč/h

Power fit club
28. října 1639, 738 01  Frýdek-Místek
tel.: 558 645 340, posilovna, solárium

Sport relax fit club
Na příkopě 316, 738 01  Frýdek-Místek
tel.: 558 633 871
masáže, posilovna, solárium

Maja – Studio moderní ženy
Pionýrů 2157, 738 01  Frýdek-Místek
tel.: 558 647 028, 606 716 635
Cena: aerobic, posilovna 40 Kč/h, cycling 
65 Kč/h, solárium, kondiční cvičení

Frýdlant nad Ostravicí
Víceúčelová sportovní hala
Edimex–Fit centrum
Sportovní 1, 739 11  Frýdlant n. O.
tel.: 558 675 251–4
posilovna, masáže, trenér

Fit centrum v hale Sport
Harcovská 1424, 739 11  Frýdlant n. O.
tel.: 737 062 770, Cena: 40 Kč/h

Fit a relax studio Harcovka
Harcovská 12, 739 11  Frýdlant n. O.
web: www.harcovka.cz

e-mail: fitcentrum@harcovka.cz
indoor cycling, power jóga, pilates, fit-
ball, overball, Zdravá záda, cvičení pro 
děti, jóga. Rezervace na tel.: 602 205 356

Fit studio Petra
Harcovská 1483, 739 11  Frýdlant n. O.
tel.: 558 675 052, 608 274 544
web: www.fitstudio.petra.applet.cz
body styling, step aerobic, body ball, kick 
box aerobic, aqua aerobic, p-class, spin-
ning, intervalový trénink

Holešov
Sport centrum Holešov – posilovna
Tovární 1081, 769 01  Holešov
tel.: 573 398 434
web: www.sport-centrum.info
e-mail: info@sport-centrum.info
Cena: 30 Kč/h, 50 Kč/2 h

Karviná
Figure studio
Čajkovského 2184
734 01 Karviná-Mizerov, tel.: 596 316 644

Fitcentrum Aréna
nám. Haškova 643, 734 01  Karviná
tel.: 596 322 000, 732 381 701
solárium, sauna, tělocvična, bar 

Fitness Centrum Karviná,
Kašparova 2978, 733 01 Karviná-Hranice
tel.: 606 348 929, Horych Petr

Posilovna Kovona Karviná
Ul. Sportovní, 735 06 Karviná-Nové Město
tel.: 604 704 681

Fitness centrum STaRS
K. Śliwky 783, 733 01 Karviná-Fryštát,
tel.: 596 342 131–4, fax: 596 312 279
e-mail: stars@stars-karvina.cz
web: www.stars-karvina.cz, Cena: 45 Kč

Kopřivnice
Fitcentrum RODO
Masarykovo nám. 540, 742 21 Kopřivnice

tel.: 556 821 225, 556 802 011
e-mail: spsk@koprivnice.org
web: spsk.koprivnice.org, Cena: 27 Kč

Sport & Relaxace BIRIJUS
Záhumenní 1161, 742 21  Kopřivnice
tel.: 556 872 271, web: www.birijus.com 
e-mail: info@birijus.com
masáže, solárium, sauna, infrasauna, 
spinning, vířivka, bar

Relax centrum
Česká 318, 742 21  Kopřivnice
tel.: 731 877 500, fitness, solárium, ma-
sáže, squash, bowling 

Nový Hrozenkov – Vranča
Hotel Permoník
fitness centrum a tělocvična
756 04 Nový Hrozenkov-Vranča
tel.: 571 451 870, fax: 571 451 780,
e-mail: permonik@hotelpermonik.cz
web: www.hotelpermonik.cz

Nový Jičín
Sport park
B. Martinů 1884/1, 741 01  Nový Jičín, 
tel.: 556 702 868, 776 731 781
e-mail: sport@sport-park.cz
web: www.sport-park.cz, Cena: 80–100 Kč

Fit centrum Remi
Štefánikova 7, 741 01  Nový Jičín
tel.: 721 311 974, 602 747 002, p. Remeš

American Fitness 
U Grasmanky 2/4, 741 01  Nový Jičín
tel.: 736 769 684, 732 163 306

Fit Club
Msgr. Šrámka 19, 741 01  Nový Jičín
tel.: 556 709 968 

Ostrava
Aerobic Studio
28. října 2663/150, 702 00  Ostrava
tel.: 724 170 174
e-mail: aerobic.studio@seznam.cz
web: sweb.cz/aerobic.studio

ATTACK FITNESS studio
Dům kultury města Ostravy
ul. 28. října 124, 702 00  Ostrava
tel.: 597 489 424, Cena: od 55 Kč/h
e-mail: attack.fitness@seznam.cz
web: sweb.cz/attack.fitness

Body land
Suchardova 1, 702 00  Moravská Ostrava
tel.: 596 126 804, 776 250 136 

Herkules studio
Ahepjukova 12, 702 00 Moravská Ostrava
tel.: 596 627 600
Gym–Frapp– areál krytého bazénu
G. Sochora 1378, 708 00 Ostrava-Poruba
tel.: 596 930 041–4, web: www.gym.cz
cena: 60 Kč/h

Ostravice 
Hotel Odra, 739 14  Ostravice
tel.: 558 682 287, e-mail: odra@applet.cz 
web: www.hotel-odra.cz, Cena: 30 Kč/h

Přepravu zajišťuje: KRODOS BUS a.s., Skopalíkova 2385, 767 17 Kroměříž, tel.: 573 331 257
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MHDKroměříž, aut. nádraží .............................
Hulín, nám. ...............................................
Holešov, železniční stanice........................
Bystřice pod Hostýnem, nám. ..................
Rajnochovice, Tesák .................................
Rajnochovice, Troják ...............................

MHDZlín, Lešná, ZOO .....................................

MHDZlín, autobusové nádraží .........................

Liptál, Sirákov, motorest ..........................

MHDVsetín, autobusové nádraží .................

MHDVsetín, Jasenka, čerpací stanice ................
Růžďka, Dušná, rozcestí Cáb ....................
Bystřička, přehrada, hotel Klenov ...........
Velká Lhota, kostel ....................................
Velká Lhota, Malá Lhota, rozcestí ............

MHDValašské Meziříčí, aut. stanice .................
MHDOtrokovice, Kvítkovice, st. č. 2 .................

MHDUherské Hradiště, autobusové nádraží ..

MHDStaré Město, kino Sputnik ........................
Buchlovice, rozcestí ..................................
Buchlovice, hrad Buchlov rozc. 1. 5 .........
Staré Hutě, horní zastávka .......................
Stupava, samota .......................................
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Platí do 17. 9. 2006

770180   Kroměříž – Rajnochovice, Troják – Zlín – Bystřička, přehrada – Valašské Meziříčí –
        Uherské Hradiště – Stupava, samota
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 62  
4

 65  
7

6

 65  
76  62  

53 4
 62  
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6  65  
7  62  

4

 65  
76

 62  
53 4

6 jede v sobotu 
5 jede v pátek 
4 jede ve čtvrtek 
3 jede ve středu 

7 jede v neděli 

jede od 5. 7. do 1. 9. 
 65  jede také 1. 5., 8. 5. 

spoj jede po jiné trase 
spoj přepravuje jízdní kola 
přestup na vlak 

možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu

Cestující bere s sebou do vozidla jako zavazadlo jízdní kolo, které umístí do připravených držáků dle pokynů řidiče. Maximální počet přepravovaných osob s koly je 
omezen na 25. Cestující jsou povinni řídit se zvláštními přepravními pokyny umístěnými uvnitř vozidla. Přeprava kočárků vyloučena.
Na lince platí tarif KRODOS BUS a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.

průvodce po báječných aktivitách
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Otrokovice 
Hotel Společenský dům 
Tylova 727, 765 02 Otrokovice
tel.: 577 650 111
e-mail: hotel@spolecenskydum.cz
web: www.spoldum.tcservis.cz

Příbor 
Fit centrum Příbor
Štramberská 1360, 742 58 Příbor
tel.: 556 722 528 po 20.00 h, 

Rožnov pod Radhoštěm
Fitt sport 
Meziříčská 1710, 756 61  Rožnov p. R.,
tel.: 571 629 060, 602 704 424
web: www.fittsport.cz
e-mail: fittsport@roznovan.cz
2 sály pro aerobic, bodystyling, power 
yogu, cvičení s velkými míči, step, dance-
aerobic, kalanetiku, břišní tance, tae-bo, 
dětskou akademii moderního tance. Spin-
ning, posilovna a cardiofitnes. Dvorec pro 
ricochet. Solární studio.

Sport centrum Lázy
Kulturní ulice 1790, 756 61 Rožnov p. R., 
tel.: 571 653 210

Hotel RELAX
Lesní 1689, 756 61 Rožnov p. R.
tel.: 571 648 101, web: www.hotelrelax.cz
Cena: 40 Kč/h

Hotel Stadion
756 61 Horní Paseky 2268, tel.: 571 648 011

Valašské Meziříčí
Akademie sportu
Kolaříková 1363, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 608 774 121, 777 774 545
e-mail: info@akademiesportu.cz
www.akademiesportu.cz
aerobik, step aerobik, body styling, tae-bo, 
intro, over ball, cvičení s dětmi, junior ae-
robik a pohybové cvičení, Cena: od 30 Kč

Fitcentrum Colosseum
Křižná 32, 757 01  Valašské Meziříčí, 
tel.: 571 623 620, Cena: od 35Kč/h
turbosolárium, posilovna, masáže

Vsetín
Fitness club Atlantik
Na Lapači 93, 755 01  Vsetín
tel.: 571 418 161, 604 501 013
web: www.fitnessatlantik.com
e-mail: fitnessatlantik@fitnessatlantik.com

SQ Sportcentrum Bobrky
Bobrky 1, 755 01  Vsetín
tel.: 571 424 205, 571 413 572

Fitness MARKO
Turkmenská, 755 01  Vsetín
tel.: 603 312 621

   GOLF 
    
Velké zelené pastviny, po kterých se 
prohání moderní bačové s valaška-
mi, otočenými vzhůru nohama, pa-
soucí po malém, bílém, kulatém, 

aby to svižným machem uklidili do 
vzdálené díry, si prostě musíte za-
milovat. 

Brumov-Bylnice
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
a 200 m běžeckou dráhou
tel.: 577 331 446, 737 944 665
Cena: 200 Kč/h

Čeladná
Prosper Golf Club 
739 12 Čeladná 741, tel.: 558 440 410, 
603 166 697, web: www.prosper-golf.cz
e-mail: golf@prosper-golf.cz
36 jamkové hřiště, driving range 24 míst, 
putting green, chipping green, prodejna 
a půjčovna, Full Swing, trenažéry, hala 
Indoor, ubytování, restaurace, jízdárna

Ostrava
TJ Park Golf Club 
Ostrava (PGCO), Dolní 412
747 15 Šilheřovice, tel.: 595 054 144
e-mail: office@golf-ostrava.cz
web: www.golf-ostrava.cz
18jamkové hřiště, délka 5 774 m, PAR 72, 
klubovna se soc. zařízením, restaurace 
s terasou, pro shop a parkoviště
Cena: od 800 Kč

Golf Club Ostrava
Výškovická 104, 700 30  Ostrava-Zábřeh
tel.: 777 799 333, e-mail: gcova@gcova.cz
web: www.gcova.cz,
Tréninková odpaliště, jamkoviště, výcvik 
golfu, prodejna, půjčovna a opravna vyba- 
vení, klubovna, občerstvení, dětský koutek

Golf arena
Ostrava, výstaviště Černá louka, pav. G,
702 00  Moravská Ostrava
tel.: 596 167 253, web: www.golfarena.cz
e-mail: info@golfarena.cz
Tréninková hala se simulovanou hrou na 
9–18 jamek na 1500 m2 plochy. Rozlehlý 
indoorový driving range s 9 odpalovými 
rohožemi s mírným protisvahem a mož-
ností úderu až na 20 m. Největší putting 
green v ČR. Součástí je půjčovna golf. po-
třeb i odpočinková zóna s možností re-
laxace a občerstvení.

Rožnov pod Radhoštěm
Valašský golfový klub
756 61 Dolní Paseky 465
tel.: 571 647 281, 606 762 921
e-mail: info@golf-roznov.cz
web: www.golf-roznov.cz, Cena: po–čt 
green fee 9 jamek 400 Kč, pá, so, ne a svát-
ky 500 Kč, košík míčů (50 ks) 50 Kč. 
devítijamkové hřiště, cvičná louka

Slušovice
Derby Golf Club Slušovice
Dostihová dráha, 763 15  Slušovice
tel.: 603 498 728, e-mail: dgcs@volny.cz 
web: www.volny.cz/dgcs/golf.html

Velké Karlovice
Hotel Horal
Léskové 583, 756 06  Velké Karlovice
tel.: 571 444 786, web: www.valachy.cz

 HORKOVZDUŠNÉ  
   BALÓNY

Využijí všichni, jenž se rádi vznášejí 
v oblacích. Plánujete-li lety delší než 
pět neděl nebo vypuštění tchýně na 
oběžnou dráhu, prosím hlaste se v 
našem centru neřízeného vzdušného 
provozu a meziplanetárních letů.

Vsetín
Sychrov 117, 755 01  Vsetín
tel.: 603 437 788, Cena okolo 5 000 Kč za 
osobu, přesné ceny po domluvě.

   INLINE BRUSLENÍ 

Karviná
objekt Zimního stadionu, Karviná-Fryštát
K. Śliwky 783, 733 01  Karviná-Fryštát
tel.: 596 324 131-4, fax: 596 312 279
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: stars@stars-karvina.cz

   KONĚ A JÍZDÁRNY 

Svět je nejhezčí z koňského hřbetu, 
pokud se na něm udržíte. A proto 
trénujte, ať se vydržíte kochat co nej-
déle. Možností máte opět mnoho:

Albrechtice
Jízdárna Albrechtice
Obecní 38, 793 95  Albrechtice
tel.: 603 595 493, Cena: 200 Kč/h/jízda

Bernartice nad Odrou
Jízdárna u Haitlů, Denisa Haitlová
742 41  Bernartice nad Odrou 206
tel.: 556 710 749, 556 709 425
pouze projížďky v bryčce, cena dohodou

Bludovice
Zemědělská usedlost Bludička
Bludovice 9, 741 01  Nový Jičín
tel.: 556 704 046, volat mezi 20.00–21.00

Čeladná
Areál Prosper Horse Ranch
739 12  Čeladná 740, tel.: 558 440 422-3,
737 207 330, web: www.prosper-ranch.cz
e-mail: ranch@prosper-ranch.cz

Doubrava-Špluchov
Jezdecký klub EQUITTAME
735 33  Doubrava-Špluchov 624

Francova Lhota
Hucul club, Vaculínová A., Lišková I.
756 14  Francova Lhota 187
tel.: 571 458 174
web: www.sweb.cz/sealionz
pro začátečníky i pokročilé. Základní vý-
cvik. Projížďky pro děti, skupiny i pro han-
dicapované. Pokročilí mohou podnikat 
projížďky (i vícedenní). Cena: od 160 Kč

Frenštát pod Radhoštěm
Jízdárna Na Nivách
TJ Frenštát p. R., kontakt pí. Havrlantová
tel.: 556 835 424, 603 183 495

web: www.tjslovan.cz
e-mail: info@tjslovan.cz
Možnosti: volná prohlídka stájí, jízda na 
koni a v kočáru, vyjížďky do terénu

Fulnek-Stachovice
Jezdectví Tara Real
742 45  Fulnek-Stachovice 127
tel.: 602 173 979, Livie Madusioková
e-mail: tarareal@seznam.cz
výuka jezdectví, jízdy na koních

Horní Bečva
Jízdárna Rališka, 
756 57 Horní Bečva
tel.: 776 177 887, 608 056 567
web: www.sweb.cz/jizdarna.hb
e-mail: jizdarna.hb@seznam.cz
vyjížďky (45-75 min.), lonžování, týdenní, 
víkendové. Kurzy, terapie pro postižené. 
Ceny: od 250 Kč/h, skupinové slevy.

Karviná
Jezdecký klub Dvůr Olšiny
Olšiny 59, 735 05  Karviná-St. Město
tel.: 596 342 545, 608 715 615, p. Kusák

Povoznictví Veverka
Projížďky kočárem, objednávky na
tel.: 728 011 038, p. Veverka

Kopřivnice
Bubla City ranč
K Pasekám, 742 21 Kopřivnice
tel.: 731 446 720 projížďky na koních,
v kočáru s koňským spřežením, westerno-
vé ježdění, vícedenní výlety, společenské 
akce s country hudbou 

Kunčice pod Ondřejníkem
Jezdecký a rekreační penzion Marvan
739 13  Kunčice p.O. 234
možnost projížďky na koních a prohlídka
jezdeckého areálu, tel.: 556 850 275,
737 221 009, 728 025 616

Morávka
Penzion Jízdárna Morávka
Morávka 232, 739 04  Pražmo
tel.: 558 691 273, 777 691 270
web: www.pensionmoravka.cz
e- mail: info@pensionmoravka.cz
Cena: od 150 Kč/h 

Nový Jičín
Hermelín ranč
Hřbitovní 101, 741 01  Nový Jičín
tel.: 556 709 152, 737 124 153
e-mail: hermelin.ranch@seznam.cz

Ostrava
Jezdecký klub Baník Ostrava
K průplavu 729, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
tel.: 596 769 205, 608 333 714
e-mail: jkbanik@iol.cz
web: web:www.jkbanik.estranky.cz
Objednávka jízdy na koni: 732 372 259

Jezdecká škola EQUICENTRUM Lyčka
Paskovská 335, 720 00  Ostrava-Hrabová
tel.: 596 735 192,603 246 560
e-mail: equicentrum@seznam.cz,
balycko@seznam.cz
web: www.equicentrum.cz

průvodce po báječných aktivitách
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Ostravice-Muchovice
Turistika na koni
739 14 Ostravice, tel.: 558 682 439,
721 801 063, web: www.muchovice.cz
e-mail: muchovice@seznam.cz
Cena: 150 Kč/h/osoba

Pozlovice
Jezdecká stáj Bodlákovi
tel.: 603 346 327, 577 321 379
Vyjížďky, výcvik na lonži, kurzy pro děti na 
ponících, ustájení koní. Povinné vybavení: 
bezpečnostní přilba + chapsy (možnost 
zapůjčení), dlouhé přiléhavé kalhoty, obuv 
s hladkou podrážkou

Příbor
Petr Michálek – „U Michálků“
Štramberská 713, 742 58  Příbor
tel.: 604 336 587

Rajnochovice
Hostinec Ve Dvoře
768 71  Rajnochovice, tel.: 573 391 286
web: www.hotelpolom.cz

Rožnov pod Radhoštěm
Jezdecký klub Hradisko
Hradisko 431, 756 61  Rožnov p. R.
fax: 571 620 880, tel.: 571 619 016,
606 140 567, paní Ščučková
email: jezdeckyklub@hradisko.cz
web: www.hradisko.cz

Trojanovice
Jezdecký klub Trojanovice 223
744 01  Trojanovice
tel.: 556 839 104, 737 301 035
web: www.konetrojanovice.unas.cz
e-mail: iveta.biolkova@seznam.cz
pro menší skupiny, jízda na ponících

Valašská Bystřice
Jízdárna U hospody Na Bařinách
756 27 Valašská Bystřice 281
tel.: 571 646 270

Western ranč Toly Key
756 57 Vidče 346, pošta Valašská Bystřice
tel.: 603 920 852, 605 942 259 
web: www.toly-key.wz.cz
e-mail: rodeo@email.cz
učí základy westernu, možnosti různě 
dlouhých vyjížděk. Cena dle dohody.

Valašské Klobouky
Stáj Lipina, Ing. Lenka Šomanová
tel.: 603 879 047, web: www.lipina.cz
e-mail: lenka.somanova@seznam.cz
individuální kurzy, vyjížďky do terénu pro 
začátečníky na klidných koních, náročněj-
ší vyjížďky do terénu pro pokročilé jezdce

Vernířovice
Ranch M – Václav Merta
Vernířovice 175, 788 15  Velké Losiny
tel.: 583 237 050
www.equichannel.cz/ranch-m
e-mail: ranch.m@equichannel.cz
výuka jízdy na koni, turistické vyjížďky na 
koni do hor, jezdecká turistika 1–14 dní, 
chov strakatých huculských koní
Cena: 200 Kč/h

Všemina
Park hotel Všemina
Všemina 300, 763 15 Slušovice
tel.: 577 116 611
e-mail: hotel@vsemina.cz
web: www.vsemina.cz
jezdecká škola a jízdárna, cena: 300 Kč/h

   KUŽELKY 
    
Nedostatek koulí ve své době Valaši 
důmyslně vyřešili navázáním jed-
né koule na špagát, který úplně za-
mezil jejímu zakutálení (do té doby 
všichni házeli koulí bez špagátu!).

Brumov-Bylnice
Moderní kuželna se dvěma samostatnými 
dráhami v restauraci TOPAS
tel.: 577 330 695, cena: 80 Kč/h/1 dráha

Čeladná–Podolánky
Horský hotel Srdce Beskyd
739 12  Čeladná-Podolánky
tel.: 558 684 693
web: www.hotelsrdcebesky.cz
e-mail: srdcebeskyd@seznam.cz
 

Frenštát pod Radhoštěm
Restaurace Střelnice
744 01  Frenštát p. R., pan Vichta
tel.: 556 835 294, automatická kuželna, 
dvě dráhy

Frýdlant nad Ostravicí
Autokemp ZO Beskydy, B. Němcové
739 11  Frýdlant n. O.
tel.: 558 677 221

Hodslavice
KUŽELNA BAR
742 71  Hodslavice 494, tel.: 556 750 642
web: www.interkat.cz/kuzelna-bar
e-mail: bartoncik@quick.cz
cena: 120 Kč/h

Janovice
Hostinec Ondráš, 739 11  Janovice 8
tel.: 558 681 021, 602 574 296
e-mail: hostinec-ondras@seznam.cz

Kunčičky u Bašky
Hospůdka Pohoda
739 01  Kunčičky u Bašky 34
tel.: 558 646 347

Lichnov
Kuželna U Orlovny
742 45  Lichnov 271, pan Matuš
tel.: 608 731 468

Malenovice
tel.: 558 675 341, venkovní ruské kuželky, 
Cena: 20 Kč/h, záloha 200 Kč 

Nový Hrozenkov – Vranča
Hotel Permoník – dvoudráhová kuželna
756 04  Nový Hrozenkov-Vranča
tel.: 571 451 870 fax: 571 451 780
e-mail: permonik@hotelpermonik.cz
web: www.hotelpermonik.cz

Nový Jičín
Kuželna Nový Jičín
Oddíl kuželky TJ Nový Jičín, Divadelní 18 
(u stadionu), 741 01  Nový Jičín
tel.: 556 708 454, cena: 2 dráhy 200 Kč/h

Ostrava
Sportovní areál Poruba
Skautská 6093, 708 00  Ostrava-Poruba
tel.: 596 916 933, web: www.sareza.cz
e-mail: sportovni.areal@sareza.cz
Cena: od 140 Kč/h 

Zábavní centrum Zuzana
Heyrovského 1579, 708 00 Ostrava-Poruba
tel.: 596 953 607
e-mail: info@zuzanakuzelky.com
web: www.zuzanakuzelky.com
4 dráhy kuželek, 2 šipkové automaty, dět-
ský koutek, terasa, ruské kuželky…

Valašské Klobouky
Hotel Jelenovská, Jelenovská 99
766 01  Valašské Klobouky
tel.: 577 320 807–8
web: www.jelenovska.cz
e-mail: hotel@jelenovska.cz
nutno se předem objednat
 
Valašské Meziříčí
Kuželna
Kouty 26, 757 01  Valašské Meziříčí
tel.: 571 611 640, cena: 120 Kč/ h/dráha

Zubří
kontaktní osoba p. Krupa, tel.: 571 658 506
Cena 160 Kč za 2 dráhy/h. V odpoledních 
hodinách, nutno se předem objednat

   LANOVÉ CENTRUM 

Ostrava
Lanové centrum Proud
Pod Landekem 64 – Hornické muzeum
725 29 Ostrava-Petřkovice
tel.: 596 131 953, 605 267 017
web: www.lanovecentrum.cz
e-mail: ostrava@lanovecentrum.cz

Rožnov pod Radhoštěm
GIBON park
Visutá lanová, překážková dráha – nejdelší 
v ČR - s překážkami umístěnými do výše 
2,5–6 m. Cena: 150 Kč/osoba 
V areálu se nachází také obří lanovka, dět-
ský park se zábavou pro děti a atrakcemi.  
Areál koupaliště – Rožnov p. R.
tel.: 777 754 633
web: www.gibon-park.cz

Trojanovice
Tarzanie – horský lanový park Ráztoka
Trojanovice-Ráztoka, 744 01 Frenštát p. R.
tel.: 777 899 888
web: www. tarzanie.cz
e-mail: info@tarzanie.cz
441 m dlouhá trasa z lanových překážek ve 
výšce 4–12 m nad zemí

   LEZECKÉ STĚNY 

Valaši jako první přišli s tzv. „leze-
ním dolů“ ve směru gravitační síly 
země. Horolezec již od vrcholu lezl 
hlavou dolů a lanem byl zajištěn ze-
spod. Svou schopnost lezení po čty-
řech i na velké vzdálenosti Valaši vy-
užívali nejen v lezení horizontálním, 
ale i vertikálním….

Frýdek-Místek
Lezecká stěna – areál krytého bazénu 
SOU technického, Pionýrů 2069
738 01  Frýdek-Místek
tel.: 558 421 230, 604 177 177,
web: rehak.sots.cz/horostena

Holešov
Sportovní hala
Smetanovy sady, 769 01  Holešov
tel.: 573 397 291

Orlová
Gymnázium, Masarykova 1313
735 14  Orlová-Lutyně, tel.: 596 539 301
web: www.gym-orlova.cz
e-mail: kancelar@orlova.cz

Ostrava
Sportovní hala  Sareza
Hrušovská 20, 702 00  Ostrava 2
tel: 595 131 312, 736 755 064
web: www.sareza.cz

CDU sport
Charvátská 10, 700 30 Ostrava-Výškovice
tel.: 596 744 454, 603 410 636 
e-mail: info@cdusport.cz
web: www.cdusport.cz, lezecká stěna 9 m

Le Blok – Ostravský boulder bar
Nádražní 66, 702 00  Ostrava 1
tel.: 602 851 501, e-mail: leblok@leblok.cz
web: http://leblok.cz
210 m2 lezitelné plochy, přes 1000 chytů… 
Cena: 50 Kč dospělí, 30 Kč děti

Ostravice
Areál Sluníčko
739 14  Ostravice 01279, tel.: 558 662 906, 
603 852 111, web: www.sepetna.cz
e-mail: rezervace@sepetna.cz
malá horolezecká stěna

Příbor
ZŠ Dukelská 1346, 742 58  Příbor
tel.: 556 722 011, p. Burgár
tel.: 737 218 990, p. Kladiva 604 337 988

Rožnov pod Radhoštěm
ZŠ 5. května – malá tělocvična
756 61  Rožnov p. R., tel.: 604 802 400
http://stenaroznov.valachnet.cz
e-mail: stenaroznov@valachnet.cz

Vsetín
Lezecká stěna ZŠ Luh
Luh 1544, 755 01  Vsetín, tel.: 571 431 790

Následující informace jsou čerpány z pub-
likace Moravské skály (Vladimír Skýpala, 
Vladimír Wolf). V knize jsou k dispozici 
i podrobné mapy lezeckých cest. Vážněj-
ším zájemcům o lezení doporučujeme, 
aby si knížečku pořídili.

průvodce po báječných aktivitách
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Hostýnské vrchy

Valašské Meziříčí
– Jarcovská Kula – osamoceně stojící, při-
bližně 8 m vysoká věžka v lese na konci 
hlavního hřebene Hostýnských vrchů nad 
obcí Jarcová, nedaleko Valašského Meziří-
čí. Lokalita místního významu s několika 
málo lehčími cestami.
Přístup: od železniční zastávky Brňov (ČD 
280 Hranice na Moravě – Vsetín) nebo au-
tobusové Pod Brňovem, motorest (silnice 
I/57 Valašské Meziříčí – Vsetín) po modré 
značce přes řeku Bečvu a strmě lesem 
15 minut ke skále.

Vsetínské Vrchy

Skalní oblasti Vsetínských vrchů jsou kon-
centrovány do okolí přehrady Bystřička, 
kde se nachází několik pískovcoslepenco-
vých skalních skupin.

Bystřička
Medůvka – nevelká, avšak z hlediska ob-
tížnosti velmi významná oblast morav-
ských pískovců. Nepříliš vhodná struk-
tura horniny i poloha oblasti mimo zájem 
lezecké špičky byly hlavní příčinou stavu, 
že se jen velmi zvolna dařilo staré „tech-
niky“ přelézat volně. Tento proces nabral 
rychlejší spád až v druhé polovině 90. let. 
V současnosti je zde již pouze jediná cesta 
technického rázu. Obtížnost volně lezec-
kých cest se zde postupem času vyšplhala 
až na 9. stupeň UIAA.
Útvar se skládá z jedné věže a dvou okra-
jovek. Údolní stěna nejvyššího bloku do-
sahuje 10 metrů. Hornina je tvořena velmi 
tvrdými křemitými pískovci. Většina cest 
vede v údolních severních stěnách, skály 
jsou prosluněny pouze od západu. Terén je 
vhodný pro teplé letní dny.

Havranka – lokalita je tvořena třemi hlav-
ními stěnami, z nichž nejvyšší dosahuje 
téměř dvaceti metrů. Skály jsou výrazně 
zastíněny a značně zarostlé mechy. Je-
jich dominantní vertikální členitost však 
umožňuje trénink těžkého spárového le-
zení. Cesty jsou na místní poměry střídmě 
zajištěny kruhy.

Skály pod Zamčiskem (Komín) – impo- 
zantní závěr skalnatého hřbetu směřují-
cího z vrcholu Zamčiska k západu. Jižní 
stěna dosahuje výšky kolem 10 m. Skála 
je tvořena velmi tvrdými a hrubými sle-
penci. Je zcela zastíněna stromy. Podél ce-
lého hřebene je množství skal vhodných 
pro bouldering.

Svantovítova skála – 60 metrů dlouhá 
a v nejvyšších místech kolem deseti me-
trů vysoká skalní zeď na ostrém bočním 
hřebínku vybíhajícího vrchu Štípa (mezi 
místními lezci je skála takto i nazývána). 
Terén místního významu s cestami střed-
ní obtížnosti. Skály jsou zastíněné a znač-
ně otevřené větrům. Vhodné pro lezení 
v horkých letních dnech. Lokalitu tvoří tři 
oddělené skály. Nejvyšší se nazývá Ploutev 
a jedná se o 12metrovou věž s cestami jak 

v jižní, tak v severní stěně. Sestup je slaně-
ním. Prostřední skála, Svatka, tvoří sou-
vislou skalní zeď s cestami převážně v jižní 
stěně. Sestoupit je možno slaněním nebo 
hřebenem. Nejmenší věžička se nazývá 
Svatoušek a jde o přibližně šestimetrovou 
skalku. Sestup slaněním. Cesty v celé lo-
kalitě jsou zajištěny kruhy a borháky.

Vsetín
Valova skála – na okrajové skále v těsné 
blízkosti Vsetína vedou nejdelší cesty 
v celé oblasti moravských pískovců. Le-
zecky vyhledávaná je především její 35 m 
vysoká západní stěna. Přes svou výšku jde 
však o terén pouze místního významu s ne-
velkým počtem cest především v ukloněné 
skále. V dolní části západní stěny jsou vcel-
ku dobré možnosti pro bouldering. 
Přístup: Z centra Vsetína autobusem 
MHD směr Jasenice na zastávku Kovárna. 
Od zastávky doleva na starou cestu a za 
můstkem po asi padesáti metrech doleva 
do údolí. Údolím 1 km k dobře viditelné 
skále. Možnost parkování.

Vizovické vrchy

Lačnov
Lačnovské skály – skalní útvary charakte-
ru okrajovek nacházející se jižně od hlav-
ního hřebene vizovických vrchů v blízkosti 
vrchu Vrátnice, severně od obce Lačnov. 
Oblast se dělí na tři lokality. Horní ská-
ly jsou asi 70m dlouhý a místy až 10m vy-
soký pás skal s členitostí podobající se pís-
kovcům Prachovských skal. Stěna je oto-
čena k jihovýchodu a lze na ní lézt i po-
měrně brzy po deštivém počasí, v horkých 
letních dnech je zde však přes nadmořskou 
výšku kolem 700 m často velmi teplo. Pro-
střední skály mají podobný charakter hor-
niny, avšak vzhledem k východní orientaci 
a vzrostlým stromům bývají více mokré. 
Dolní skály jsou impozantní 60 m dlouhý 
skalní pás s nejvyšším místem kolem dva-
ceti metrů. Jejich stěny jsou orientovány 
na severovýchod a severozápad.

Lidečko
Čertovy stěny – nachází se v blízkosti obce 
Lidečko na Vsetínsku. Tvoří je asi 150 
m dlouhá pískovcovoslepencová lavice 
s údolními stěnami až 25 m vysokými. 
Z hřebene skal vystupují jednotlivé vr-
cholky: Hladká, Čertova stěna, Plochá, 
Kolébka. Jde o terén celostátního vý-
znamu, specifický svým jedinečným cha-
rakterem lezení na tření. Zdejší pískovce 
se vyznačují velkou tvrdostí a povrch hor-
niny téměř „nesolí“. Z hlediska lezení na 
tření jde patrně o jednu z nejtěžších oblastí 
na Moravě. Rozmach zde zaznamenalo le-
zení v šedesátých a zejména v letech osm-
desátých. Během 80. let zde byly přelezeny 
s několika výjimkami téměř všechny staré 
technické cesty a obtížnost se posunula na 
9. stupeň UIAA. Údolní stěna je oriento-
vána na jihovýchod a je zde někdy možno 
lézt v teplejších a sušších dnech i v zimním 
období. V létě je zde však značně teplo. 
V náhorní stěně a na přilehlých balvanech 
je vylezeno velké množství poměrně hod-

notných boulderů. Z důvodu eroze svaho-
vitého terénu na náhorní stěně skal je tře-
ba sestupovat slaněním údolní stěny.

Okolí Moravské brány

Kopřivnice
Váňův kámen – je 15 m vysoká skála v již-
ním svahu Bílé hory, ukrytá v akátovém 
háji. Po S straně skalky je snadný sestup. 
Výstupy vedou v JV a JZ stěnce s dosti 
ohlazenými chyty a stupy.

Štramberk
Dallas – z hlediska obtížnosti nejvýznam-
nější skalní celek oblasti Štramberka obje-
vený v 80. letech. Jde o převislou, asi 15m 
stěnu se specifickou strukturou skály. Ori-
entace je na západní stranu. 

Kozí stěnka – malá, ale výrazná skalka 
v travnatém svahu na Z od Váňova kamene 
(asi 400 m).
 

Starý lom – opuštěný lom s arboretem 
s asi 40 cestami, největší a také nejvyhle-
dávanější oblast ve Štramberku. Vzhledem 
k tomu, že se nachází v chráněné oblasti, je 
lezení omezeno denně 9.00–18.00 h.

Verdonek – malá oblast nacházející se za 
jeskyní Šipkou. Asi 10–15 cest maximálně 
10 m obtížnosti V–VIII. Nejméně lezená 
oblast preferovaná spíše boulderisty. 

Ostravice
Horolezecké skalky Mazák pod Lysou 
horou – Kromě oblíbených skal u horo-
lezecké chaty Tatranka, jsou k dispozici 
i menší skalky v údolí Mazáku. Přístup: 
z Ostravice po modré směr Lysá hora.

   MINIGOLF 

Malou holí se trefit skrz záludné 
překážky malým míčkem do evident- 
ně mnohem menší jamky, pokud 
možno co nejmenším počtem úderů, 
to je úkol pro velké hráče minigolfu. 
Fyzicky nenáročnou hru vyžadující 
opravdu klidnou povahu jistě oce-
ní především účastníci malých spo-
lečenských událostí, prvních mile-
neckých schůzek a abiturientských 
setkání po čtyřiceti letech.

Bílá
Hotel Pokrok
739 15  Bílá, tel.: 558 690 064
web: www.hotelpokrok.cz, 

Frenštát pod Radhoštěm
Prostranství za barem Markýz
směr Tichá, 744 01 Frenštát p. R.
tel.: 604 474 447

Frýdek-Místek
Restaurace golf
28. října 86, 738 01  Fýdek-Místek
tel.: 558 433 183
Cena: 20 Kč/h/osoba 
+ 100 Kč vratná záloha

Holešov
Palackého ulice 1400, 769 01  Holešov
tel.: 777 707 850
web: www.mgcholesov.com
 Cena: 20 Kč

Karviná
park za Rehabilitačním sanatoriem 
v Karviné-Hranicích
733 01 Karviná-Hranice
tel.: 596 372 231

Kopřivnice
V areálu koupaliště
Husova ulice 49, 742 21  Kopřivnice
tel.: 605 825 870, 604 740 992

Luhačovice
Sportovní areál Golf
Jurkovičova alej 77, 763 26  Luhačovice
tel.: 577 132 412, 577 132 296
Provoz nonstop, půjčovna kol a koloběžek

Ostrava
Čujkovova 3081, 700 30  Ostrava-Zábřeh 
tel.: 596 745 751
www.restaurace-minigolf.cz

Bowling Park a minigolf
Mjr. Nováka 1490/14
700 30  Ostrava-Hrabůvka
tel.: 596 719 030, 18 jamek
web: www.bowlingpark.cz
e-mail: info@bowlingpark.cz

Pozlovice
Hotel Vega
763 26  Pozlovice 99, tel.: 577 131 216
web: www.hotelvega.cz
e-mail:recepce@hotelvega.cz
Cena: 55 Kč/h, v areálu hotelu si můžete 
zahrát badminton, pétanque, fotbal

Příbor
V areálu koupaliště Ricco
Janáčkova 928, 742 58  Příbor
tel: 556 722 360, 777 100 007
web: www.ricco.cz
e-mail: koupaliste@ricco.cz

Rajnochovice
Hotel na Trojáku
756 22 Hošťálková 217, tel.: 573 391 090
e-mail: natrojaku@seznam.cz
web: www.natrojaku.cz

Rožnov pod Radhoštěm
Hotel Relax
Lesní 1989, 756 61 Rožnov p. R.,
tel.: 571 648 100–4
web: www.hotelrelax.cz
e-mail: hotel-relax@applet.cz

Gibon park
Areál koupaliště Rožnov p. R.
V areálu se také nachází dětský park
s atrakcemi a zábavou pro děti.
tel.: 777 754 633
web: www.gibon-park.cz

Areál Hotelu Stadion
Horní Paseky, 756 61 Rožnov p. R.
tel.: 571 648 011

průvodce po báječných aktivitách
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Sportovní centrum Kasárna
Žerotínova 59/1370, 757 01  Val. Meziříčí
tel.: 571 620 844, 731 548 214
web: www.prelax.cz
e-mail: sekretariat@prelax.cz

Vsetín
Příčná 1777 Trávníky, 755 01  Vsetín

   PAINTBALL 

Pokud máte chuť stát se alespoň 
na chvíli hrdinou z akčního ame-
rického seriálu anebo potřebujete 
někoho „zmalovat“, zkuste paint-
ball. Upozorňujeme, že kolemjdoucí 
či zvířata nejsou součástí vaší hry!

Holešov
Areál Žopy u Holešova
tel.: 603 863 309

Ostrava
Paintball profi club
Střelniční, 711 00  Ostrava
tel.: 603 464 769
e-mail: info@paintballprofi.cz
web: www.paintballprofi.cz

Rožnov pod Radhoštěm
Paintball
756 61 Horní Paseky, tel.: 603 843 000 
web: www.roznov.info/paintball
Paintballové hřiště s překážkami a členi-
tým terénem, kompletní vybavení pro boj.

Valašské Meziříčí
Paintball Valašské Meziříčí
tel.: 737 938 377
e-mail: miol@seznam.cz
web: paintball.webpark.cz

Všemina
Park hotel Všemina
Všemina 300, 763 15  Slušovice
tel.: 577 116 611, web: www.vsemina.cz 
e-mail: hotel@vsemina.cz
Organizace a půjčovna, cena: 900 Kč/os

   PARAGLIDING 

Víte, že Beskydy mají pro provozová-
ní paraglidingu ideální podmínky? 
Kvalitní výcvik vám zajistí škola 
paraglidingu MAC – ogaři Zdeněk 
Trčka a Jirka Večerek.

Výcvik probíhá od dubna do října. Besky-
dy mají vhodné terény – kopce s převýše-
ním 400–500 m. Díky těmto podmínkám 
je také možno splnit celou výcvikovou 
osnovu včetně výškových letů. 

Kunčice pod Ondřejníkem
Startovačky:
Skalka (JZ), Velký Javorník (S/SV),
Radhošť (J), Lysá hora (SZ), Javorový (S)

Pro začátečníky
Tandemové lety na dvoumístném padáku 
s instruktorem. Cena: 800 Kč

Seznamovací kurz, čtyřdenní výcvik pro 
ty, kteří si chtějí zatím jen zkusit tento 
sport. Kurz je ukončen výškovým letem. 
V případě zájmu je možno po doplacení do 
výše ceny základního kurzu (osmidenní) 
v některém z dalších termínů dokončit vý-
cvik a získat pilotní průkaz. 
Cena: seznamovací kurz 3 700 Kč
základní kurz 6 500 Kč 

Pro pokročilé
Pokračovací a opakovací kurzy (7 dnů)
Pro držitele pilotního průkazu kategorie 
PL–A. Zdokonalují se v létání ve svaho-
vém proudění, v termických stoupavých 
proudech a učí se dalším náročnějším 
technikám létání. Je možno rozšířit si kva-
lifikaci na kategorii PL–B.
Cena: pokračovací kurz 3 200 Kč,
opakovací kurz 4 600 Kč

Bezpečnostní kurz nad jezerem Annecy ve 
Francii. Termický kurz v Alpách (Slovin-
sko, Itálie), kurzy motorového paraglidin-
gu, pro držitele pilotní licence PL–A
Cena: 4 900 Kč

Všechny kurzy si můžete objednat v IC 
Valašského království v Rožnově a ve 
Frenštátě p. R., tel.: 571 655 196,
556 839 274 nebo přímo 

ve Škole paraglidingu MAC – Zdeněk Trčka
756 62  Hutisko-Solanec 131/E1
tel./fax: 571 644 050, mobil: 608 824 334
e-mail: macskola@volny.cz
web: www.macskola.cz

Beskydská škola létání
EL SPEEDO, tandemové lety, kurzy para-
glidingu, Dalibor Carbol
 tel.: 603 311 661
e-mail: dali@elspeedo.cz
Pavel Pastorek: tel.: 607 739 707
e-mail: cyklista@elspeedo.cz
info@elspeedo.cz, web: www.chciletat.cz

   PARAŠUTISMUS 

Chcete-li zažít pocit dravce, který se 
střemhlav řítí k zemi za svou kořistí 
a vychutnat si to bez následného po-
bytu v nemocnici, pak právě pro vás 
je určen parašutistický výcvik…

Nový Jičín
PARAKLUB Hranice
P.O.Box 70, 741 01  Nový Jičín
tel.: 556 736 589, 604 986 569
e-mail: paraklub@applet.cz
web: www.paraklub.applet.cz
Zaměření: kurzy parašutismu, provádění 
exhibičních a reklamních seskoků.

Základní parašutistický výcvik 
Podmínky pro přijetí do kurzu: min. věk 
15 let, do 18let ověřený souhlas rodičů
Výška seskoků: 1000 metrů, letoun L-60, 
padák typu křídlo MARS 291. Kurz včet-
ně seskoku je natáčen na digitální videoka-
meru. V ceně kurzu: 2 600 Kč je zahrnuto: 
výcvik, 1 seskok, lékařská prohlídka

 PLAVÁNÍ
   KOUPALIŠTĚ

„Plavu si a nevím jak, vždyť nemám 
prsa nemám znak…“ Pokud stejně 
jako autor textu patříte mezi nad-
šené příznivce pobytu a aktivit ve 
vodě za jakéhokoliv počasí, čtěte ná-
sledující řádky, tipy, možnosti…

Frenštát pod Radhoštěm
AQUAPARK
Dolní ulice 9900, 744 01  Frenštát p. R.,
tel.: 556 839 303
web: www.frenstat.info/aquapark

Frýdlant nad Ostravicí 
Sportovní, 739 11  Frýdlant n. O.
tel.: 558 678 964

Frýdek-Místek
Aquapark Olešná
Nad přehradou 2290, 738 01  FM
tel.: 558 638 754, web: www.sportplex.cz

Holešov
Partyzánská, 769 01  Holešov
tel.: 573 398 434

Karviná-Nové Město 
letní koupaliště, Havířská 1783
735 06 Karviná-Nové Město
tel.: 596 312 172, 596 313 672
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: stars@stars-karvina.cz

Kopřivnice
Letní koupaliště
Husova ul. 49, 742 21  Kopřivnice
tel.: 556 813 254, 2 bazény o délce 50 m, 
tobogán, brouzdaliště, minigolf, písko-
viště, plážový volejbal, restaurace

Mikulůvka
Solární koupaliště 
tel.: 775 390 920,608 909 913
web: www.koupalistemikuluvka.info
e-mail: aura-vm@quick.cz
badminton, stolní tenis, pétanque, šipky, 
projížďky na koních, stolní fotbal, plážový 
volejbal

Nový Jičín
Koupaliště s tobogánem
Areál nedaleko od centra, umělá nádrž,
správcem areálu je basketbalový klub
Novosady 10, 741 01  Nový Jičín
tel.: 556 701 600, web: www.basketnj.cz
e-mail: info@basketnj.cz
krytý a venkovní bazén, tobogán, hřiště, 
basketbalová hala, hotel, restaurace.
Cena: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč

Osíčko
Koupaliště Osíčko
tel: 573 390 230, v areálu je možno hrát 
tenis, nohejbal, volejbal, basketbal, stolní 
tenis a ruské kuželky.

Ostrava
Letní koupaliště Poruba
Rekreační 25, 708 00  Poruba-Ves
tel.: 596 913 612, web: www.sareza.cz

e-mail: letni.koupaliste@sareza.cz
Koupaliště u městských lázní
Sokolská 2590, 702 00 Moravská Ostrava
tel.: 596 138 924, web: www.sareza.cz
e-mail: lazne@sareza.cz

Ostravice
Areál Penzionu Sluníčko
739 14  Ostravice 01279
tel.: 558 682 282, web: www.sepetna.cz
Vyhřívaný bazén, brouzdaliště, tobogán, 
venkovní whirlpool, dětský koutek 

Pozlovice
Niva I., koupaliště
A. Václavíka 340
763 26  Luhačovice-Pozlovice
tel.: 577 131 284–6
e-mail: info@niva.cz
web: www.niva.cz

Příbor
Koupaliště RICCO – Korčák Rudolf
Janáčkova 928, 742 58  Příbor,
tel.: 556 722 360, 777 100 007
e-mail: koupaliste@ricco.cz
web: www.ricco.cz
dva bazény o velikosti 50x21x1,6 m (vel-
ký) a 6x5x0,6 m (malý), večerní a noční 
koupání. Cena: dospělí 20 Kč, děti 15 Kč
Sportovní zařízení: volejbal, nohejbal, dět-
ský koutek, půjčovna sportovního nářadí.

Rožnov pod Radhoštěm
Rožnovské koupaliště
756 61  Horní Paseky 2268
tel.: 571 648 116
Cena: dospělí 40 Kč, děti do 15let 25Kč, 
děti do 3 let zdarma
celodenní pro ZTP a ZTP/P 20Kč

Vyhřívané koupaliště v Campingu Rožnov
756 61 Horní Paseky 940
tel.: 571 648 001–3

Rusava
koupaliště se solárním systémem
pro přípravu teplé vody
tel.: 573 392 066 – obecní úřad

Štramberk
Koupaliště Štramberk-Libotín
tel.: 608 955 220, tel./fax: 556 812 085
web: www.stramberk.cz

Valašská Senice 
Koupaliště Valašská Senice 145
756 14  Francova Lhota, tel.: 571 447 590
web: www.valasskasenice.hornolidecsko.cz

Valašské Klobouky
Partyzánská ulice
766 01  Valašské Klobouky
tel.: 577 320 379, web: www.tsvk.cz

Hotel Jelenovská
Jelenovská 99, 766 01  Valašské Klobouky 
tel.: 577 320 808, web: jelenovska.cz
e-mail: hotel@jelenovska.cz

Valašské Meziříčí
Městské koupaliště
Kouty 26, 757 01  Valašské Meziříčí,
tel.: 736 454 759

průvodce po báječných aktivitách
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Velké Karlovice
tel.: 571 444 260 (Obecní úřad)

Vsetín
Venkovní bazén Městských lázní
tel.: 571 411 077, web: laznevsetin.wz.cz

Koupaliště u průmyslovky

Koupaliště v autokempu Semetín
tel.: 571 411 014, 608 430 420, 603 956 492

Všemina
Park hotel Všemina
Všemina 300, 763 15  Slušovice
tel.: 577 116 611, web: www.vsemina.cz
Osvětlený pískový kurt

Zubří
Koupaliště v centru
Okolí – travnatá pláž, rozměry 50x20m, 
hloubka 1–2 m, malý bazén pro děti 5x5m, 
hloubka 0,5m, skluzavka

 PLAVÁNÍ
   KRYTÉ BAZÉNY 

Pokud patříte mezi nadšené přízniv-
ce vodního světa a nevadí vám hla-
va na hlavě a slalom mezi ostatními 
plavci, čtěte následující řádky…

Brumov-Bylnice
17 m plavecký bazén
tel.: 608 632 393, 731 083 442
Cena: dospělí 30 Kč, děti 20 Kč, děti do 
6let 10 Kč; sauna po objedn. 200 Kč/h 
možnost obj. celého bazénu 500 Kč/h

Čeladná 
Hotel Prosper
739 12  Čeladná, tel.: 558 440 311,
558 440 345, www.hotel-prosper.cz
e-mail: recepce@hotel-prosper.cz
bazén v řeckém stylu

Frenštát pod Radhoštěm
U Porážky 902, 744 01  Frenštát p. R., 
tel.: 556 836 240, bazén 25 m, sauna, 
cena: děti 15 Kč/h, dospělí 30 Kč/h

Frýdek-Místek
SOU technické
Pionýrů 2069, 738 01  Frýdek-Místek
tel.: 558 432 991, web: www.sout-fm.cz 
www.beskydy-info.cz

Frýdlant nad Ostravicí
Sport relax centrum Kotelna
Hamernická 233, 739 11  Frýdlant n. O.,
tel.: 558 439 684, 737 248 281
web: www.kotelna.net

Holešov
Sport centrum – krytý bazén
Tovární 1081, 769 01  Holešov
tel.: 573 398 434, 573 398 737

Horní Bečva
Hotel Mesit
756 57 Horní Bečva 0316, tel.: 571 645 106
e-mail: hotel.mesit@hotelmesit.cz
http://web.telecom.cz/hotelmesit

Karviná
Krytý plavecký bazén
Leonovova 1797, 733 01 Karviná-Hranice
tel.: 596 311 076–7
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: cervena@stars-karvina.cz

Kopřivnice
Husova 3, 742 21  Kopřivnice
tel.: 556 813 254

Malenovice
Hotel P. Bezruč, Malenovice 327
739 11  Frýdlant n. O., tel.: 558 675 341
web: www.bh.cz, e-mail:bezruc@bh.cz
bazén se slanou vodou, doporučujeme tel. 
rezervaci

Metylovice
Rehabilitační bazén – Beskydské dětské 
sanatorium, 739 49  Metylovice
tel.: 558 686 205, 558 686 147
doporučujeme tel. rezervaci

Nový Jičín
Novosady 10, 741 01  Nový Jičín
tel.: 556 704 060, 556 704 061,
556 701 600, web: www.basketnj.cz
Cena: dospělí 50 Kč/2 h, děti 25 Kč/2 h

Ostrava
gen. Sochora 1378, 708 00  OV-Poruba
tel.: 596 918 561, web: www.sareza.cz
e-mail: kryty.bazen@sareza.cz

Krytý bazén SOŠ
17. listopadu, 708 00  Ostrava-Poruba 
tel.: 596 909 111

Krytý bazén hotel Atom
Zkrácená 2703, 700 30  Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 702 111
 web: www.atom.cz

Krytý bazén Vítek
Hasičská 49, 700 30  Ostrava-Hrabůvka 
tel.: 596 764 960

Hotel Imperiál
Tyršova 6, 702 00 Moravská Ostrava
tel.: 599 099 779, bazén se slanou vodou 
a masážním protiproudem, sauna, masáže
web: www.imperial.cz

Městské lázně – Ostrava
Sokolská tř. 2590, tel.: 596 138 924
 www.sareza.cz

Ostravice
Hotel Odra, 739 14  Ostravice
tel.: 558 682 287, e-mail: odra@applet.cz 
web: www.hotel-odra.cz
Relaxační koupele, sauna, masáže.

Rekreační centrum Sepetná
739 14  Ostravice 956, tel.: 558 662 906
603 852 111, web: www.sepetna.cz

Pozlovice
Hotel Adamantino
763 26  Pozlovice 337
tel.: 577 131 082, 736 631 000
e-mail:recepce@adamantino.cz 
web: www.adamantino.cz

Hotel Fontána II.
Jurkovičova alej, 763 26  Pozlovice
tel.: 577 117 881
web: www.hotelfontana.cz

Hotel Vega 
763 26  Pozlovice 99, tel.: 577 131 216
web: www.hotelvega.cz

Rožnov pod Radhoštěm
Krytý bazén Rožnov, spol. s r. o.
Moravská 1787, 756 61  Rožnov p.R.
tel.: 571 657 594

Hotel Relax
Lesní 1689, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 648 101-4, web: www.hotelrelax.cz

Valašské Klobouky 
RRS Jelenovská a.s. Hotel Jelenovská
Jelenovská 099, 766 01 Valašské Klobouky
tel.: 577 320 807-8, www.jelenovska.cz

Vsetín
Městské lázně s tobogánem
Jiráskova 340, 755 01  Vsetín
tel.: 571 411 077, web: laznevsetin.wz.cz

Všemina
Park hotel Všemina
Všemina 300, 763 15  Slušovice
tel.: 577 116 611, web: www.vsemina.cz 
e-mail: hotel@vsemina.cz

Zlín
Lázně Zlín
Hradská 888, 760 01  Zlín
tel.: 577 599 911, web: www.laznezlin.cz

 PLAVÁNÍ
   OSTATNÍ
 VODNÍ PLOCHY 

Baška
Vodní nádrž Baška – možnost rybolovu 
a vodních sportů. U nádrže je autokemp.

Bystřička přehrada

Frenštát pod Radhoštěm
vodní nádrž Siberie – koupání v přírodní 
vodní nádrži na vlastní nebezpečí.

Frýdek-Místek
Vodní nádrž Olešná – půjčovna loděk 
a šlapadel, mořnost rybolovu, surfování, 
projížděk na plachetnici, u nádrže je RS 
Olešná, tel.: 558 434 806

Hodslavice
vodní nádrž Kacabaja, koupání na vlastní 
nebezpečí. Výše hráze 7 m, šířka 3,50 m. 
V okolí vodní plochy jsou zatravněné plá-
že. Je zde stánek s občerstvením – v provo-
zu pouze v sezoně. V místě antukový kurt 
pro volejbal a minikopanou. Pod hrází je 
parkoviště – v sezonu zpoplatněné.

Horní Bečva
Přehrada Horní Bečva

Kopřivnice
Přehrada Větřkovice

Lubina, 742 21  Kopřivnice
Sypaná hráz má délku 460 m, největší 
hloubka je 13,5 m. Půjčovna lodiček a šla-
padel, možno provozovat windsurfing, vo-
lejbal, rybařit, děti si mohou hrát v dět-
ském koutku. Okolí nabízí trasy pro pěší 
turistiku. Pod přehradní hrází najdeme 
restauraci, prodejnu potravin, veřejné tá-
bořiště i venkovní posezení a parkoviště.

Kunčice pod Ondřejníkem
Umělá vodní nádrž na Tichávce
12 000 m2, koupání na vlastní nebezpečí

Nový Hrozenkov
Přírodní nádrž „Na Stanoch“ – rozloha 
9,5 ha, koupání na vlastní nebezpečí, sko-
ky do vody na lyžích nebo snowboardech

Nový Jičín
Přírodní koupání – nádrž Čerťák
Přehrada s travnatým břehem, písčitou 
pláží, vstup dlážděný i písčitý, občerstvení 
ve stylové hospodě Čertův mlýn

Ostrava-Antošovice
lom, pískovna, bývalé štěrkovny, písčitá pláž

Pozlovice
Vodní nádrž Pozlovice
Možnost rybolovu, koupání na vlastní ne-
bezpečí. Půjčovna loděk a šlapadel, trav-
naté pláže, volejbalové hřiště, autokemp.

Vizovice
Umělá nádrž s betonovým dnem, 500 m od 
centra Vizovic, 11 km východně od Zlína

Žermanice
Vodní nádrž Žermanice, vodní plocha 
248 ha, vhodná k rekreaci, ke koupání, 
k provozování vodních sportů i k rybaření

 PLÁŽOVÝ
   VOLEJBAL 

Žhnoucí slunce, zlatohnědý písek 
příjemně hřející chodidla bosých no-
hou a dvě party sportuchtivých li-
diček. Tak se k nim přidejte… 

Bystřička
areál restaurace „U Mokrošů“
756 22  Bystřička 250, tel.: 603 213 583

Frenštát pod Radhoštěm
AQUAPARK
Dolní ulice 9900, 744 01  Frenštát p. R.
tel.: 556 839 303
web: www.frenstat.info/aquapark

Frýdlant nad Ostravicí
Autokemp ZO Beskydy
B. Němcové, 739 11  Frýdlant n. O.
tel.: 558 677 221

Sport relax centrum Kotelna
Hamernická 322, 739 11  Frýdlant n. O.
tel.: 558 439 684, 737 248 281

Karviná
V areálu letního koupalitě
ul. Havířská 1783, Karviná-N. Město
tel.: 596 312 172

průvodce po báječných aktivitách
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web: www.stars-karvina.cz
e-mail: cervena@stars-karvina.cz

Kopřivnice
V areálu kopřivnického koupaliště
ul. Husova 49, 742 21  Kopřivnice
tel.: 556 813 747

Mikulůvka
V areálu bazénu, tel.: 775 390 920

Ostrava
Letní koupaliště Ostrava-Poruba
Rekreační 25, 708 00  Ostrava-Poruba
tel.: 596 912 526
e-mail: letni.koupaliste@sareza.cz
web: www.sareza.cz

Příbor
V areálu koupaliště Ricco
Janáčkova 928, 742 58 Příbor
tel.: 556 722 360, web: www.ricco.cz
e-mail: koupaliste@ricco.cz

Valašské Meziříčí
Městské koupaliště
Kouty 27, 757 01   Valašské Meziříčí
tel.: 736 454 759

Vsetín
Sportovní areál Ohrada
tel.: 731 805 901, 571 436 197
Cena: 100 Kč/1,5 h; s míčem 120 Kč/1,5 h

  PŮJČOVNA
   MOTOKÁR 

Vůně benzínu, rychlost a hlavně 
možnost vybít si své „schumache-
rovské“ sklony mimo cesty s běžným 
silničním provozem nabízí právě 
půjčovna motokár, která poskytuje 
kromě „vozítek“ i dráhy, kde můžete 
řadit a řádit…

Frenštát pod Radhoštěm
parkoviště u Dolu Frenštát – směr Rožnov 
Kontakt p. Polášek, tel.: 603 295 225,
604 298 030
Provoz: dle telefonické dohody

Frýdek-Místek
Olešná okolo louky – u Tesca
738 01  Frýdek-Místek, tel.: 608 779 169

Karviná
Ul. Nádražní za OC Hypernova
p. Ferenc, tel.: 605 202 055
cena: 1 jízda 50Kč

   RYBOLOV 
    
Hladina lesknoucí se v časném ji-
tru a klid, který nikde jinde než na 
břehu řeky nenajdete. Pokud jste 
této vášni propadli, pak nečekejte, 
popadněte prut, sesličku, rybářský 
lístek a rychle k vodě. Kromě ryb 
můžete u rybníka chytit třeba i vlka 
nebo housera. 

Bystřička
Přehrada Bystřička

Frenštát pod Radhoštěm
744 01  Frenštát p. R., tel.: 556 835 274

Karviná
Na základě vydaného rybářského lístku 
odborem životního prostředí magistrátu 
města Karviné je vydána povolenka Čes-
kým rybářským svazem a pak je možný lov 
ryb na těchto rybnících a úsecích řek:

Řeka Stonávka: Stonávka 1P – pstruhové 
pásmo od Dolu Darkov až po Těrlickou 
přehradu, lov povolen od 16. 4. do 1. 12.
Stonávka 1 – mimopstruhové – od Dolu 
Darkov až po soutok s řekou Olše v Kar-
viné-Dolech (Sovinec), lov povolen od 
16. 6. do 15. 3.
K povodí Stonávky patří rybářský revír 
Stonávka 1A, do kterého patří: Bartečko-
vy rybníky, Pod farou, park Z. Nejedlého, 
Dolany a potok Karvinka včetně přilehlých 
tůní. Zde je lov povolen celoročně.
Řeka Olše – od splavu v Karviné-Ráji až po 
obec Dětmarovice je rybářský revír Olše 2 
(lov povolen 16. 6. –15. 3.) Nad splavem 
v Karviné-Ráji ve směru proti proudu na 
Český Těšín je rybářský revír Olše 3 – zde 
lov povolen celoročně. K povodí Olše patří 
rybářský revír povodí Olše 3A, Pískovna 
v Karviné-Mizerově. V těchto dvou reví-
rech je lov povolen celoročně.
Nádrž Větrov v území katastru Staré Měs-
to – rybářský revír Větrov 1A je rybáři nej-
navštěvovanější nádrž. Lov je zde povolen 
celoročně (v určitém ročním období jsou 
hájeny jednotlivé druhy ryb).
Rybářský revír Louky 1A. Jedná se o vod-
ní plochu podél železniční tratě Karviná 
– Český Těšín v katastru území Karviná-
Louky. Lov je povolen celoročně.
Řeka Petrůvka se dělí na rybářské re-
víry: Petrůvka 1 proudí přes celé Petrovice 
a Petrůvka 1A, k níž patří lokality: nádrž 
Zimní důl v Petrovicích a nádrže č. 2 a 4 
v Petrovicích – Prstné. Lov je zde povolen 
celoročně. Ve všech rybářských revírech 
jsou v určitém ročním období hájeny jed-
notlivé druhy ryb.

Rybářské lístky
Odbor životního prostředí
Magistrátu města Karviné
ul. Zakladatelská 947, Karviná-N. Město,
p. Kašpárková, tel.: 596 389 645
Rybářské povolenky, evidence ČRS
místní organizace, Ul. Dačického 582, 
Karviná-Ráj, tel.: 596 311 592

Kopřivnice
Přehrada Větřkovice
tel.: 556 835 706 (plocha přehrady 20 ha)

Nový Jičín
Nádrž Čerťák, 741 01  Nový Jičín

Pozlovice
Vodní nádrž Pozlovice
Rybářská chata, tel.: 577 132 770
web: www.rybari-luhacovice.cz
Prodej krátkodobých povolenek

Rožnov pod Radhoštěm
MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm, 756 61
Jednatel MO ČRS pan Zdeněk Cvikl
tel.: 571 757 119 (163)

Valašské Meziříčí
ČRS MO Valašské Meziříčí
Podlesí 297, rybník, tel.: 571 622 666
web: mo-valmez.fishnet.cz

   SAUNY

Ať už zahřáti či zchladiti se chcete, 
do sauny valašské bez ostychu jděte! 

Brumov-Bylnice
tel.: 608 632 393, 731 083 442
V areálu plaveckého bazénu

Čeladná
Horský hotel Srdce Beskyd
739 12  Čeladná, tel.: 558 684 693
web: www.hotelsrdcebeskyd.cz

Hotel Prosper
739 12  Čeladná, finská sauna pro 6 osob
tel.: 558 440 311, 558 440 345
web: www.hotel-prosper.cz, 

Frenštát pod Radhoštěm
Sauna, Dolní ulice, 744 01  Frenštát p. R.
tel.: 556 836 460

Frýdek–Místek
Relax club, Křižíkova 1377
738 01  Frýdek-Místek, tel.: 558 482 011

Frýdlant nad Ostravicí
Sport relax centrum Kotelna
Hamernická 233, 739 11  Frýdlant n. O. 
tel.: 558 439 684, 737 248 281
web: www.kotelna.net

Holešov
Sport centrum
Tovární 1081, 769 01  Holešov
tel.: 573 398 434, cena: 65 Kč/h, 80 Kč/2 h

Horní Bečva
Hotel Mesit, 756 57  Horní Bečva 0316
tel.: 571 645 106, 571 645 038
Cena: 250 Kč/h, nutno tel. objednat
web: web.telecom.cz/hotelmesit

Karviná
Sportovní hala STaRS
K. Śliwky 783, 733 01  Karviná-Fryštát,
tel.: 596 324 492, fax: 596 312 279, 
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: stars@stars-karvina.cz
Cena: 80 Kč/2 h, skupina 360 Kč/2 h,

Fitcentrum Aréna
Gagarinovo náměstí 643, 733 01  Karviná
tel.: 732 381 701, solárium, sauna

Sauna Oáza
Ul. K. Sliwky 53, Karviná-Fryštát
tel.: 596 312 263

Kopřivnice
Sport & Relaxace BIRIJUS
Záhumenní 1161, 742 21  Kopřivnice
tel.: 556 872 271, web: www.birijus.com

Krytý bazén
Husova 3, 742 21 Kopřivnice
tel.: 556 813 254

Nový Hrozenkov
Horská chata Kohútka
756 04  Nový Hrozenkov 241
tel.: 571 451 790, 601 521 471
e-mail: info@kohutka.cz, www.kohutka.cz

Hotel Permoník – sauna včetně masáží
756 04  Nový Hrozenkov-Vranča
tel.: 571 451 870, fax: 571 451 780,
e-mail: permonik@hotelpermonik.cz
web: www.hotelpermonik.cz

Nový Jičín
Sport park Nový Jičín
B. Martinů, 741 01  Nový Jičín
tel.: 556 702 868, web: www.sport-park.cz
Cena: 300 Kč/80 min.

Areál krytého bazénu
Novosady 914/10, 741 01  Nový Jičín
tel.: 556 704 061, 556 701 600
web: www.basketnj.cz, cena: 50Kč/2 h

Ostrava
Městské lázně
Sokolská 2689, 711 00  Ostrava
tel.: 596 138 924, web: www.sareza.cz

CDU sport
Charvátská 10, 700 30 Ostrava-Výškovice
max. 4 osoby, tel.: 596 744 454
603 410 636, e-mail: info@cdusport.cz 
web: www.cdusport.cz

Palkovice 
Rodinné relaxační centrum Narcis
739 41 Palkovice 740, tel.: 558 656 216, 
724 106 123, web: bazen.naproti.cz
5 osob. Nutno objednat

Pozlovice
Hotel a valašský šenk Ogar
Pozlovice 47, 763 26  Luhačovice
tel.: 577 131 650, web: www.ogar.cz 

Hotel Adamantino
763 26  Pozlovice 337, tel.: 577 131 082
web: www.adamantino.cz

Hotel Fontána II.
Jurkovičova alej, 763 26  Pozlovice
tel.: 577 117 881, www.hotelfontana.cz

Hotel Pohoda
A. Václavíka 203, 763 26  Pozlovice, 
tel.: 577 131 115, e-mail: hotely@zalesi.cz
web: www.hotely.zalesi.cz

Příbor
Sportovní hala TJ Příbor
Štramberská 1361, 742 58  Příbor
tel.: 607 714 277

Rožnov pod Radhoštěm
Hotel Eroplán
Horní Paseky 451, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 648 014–5, web: www.eroplan.cz
e-mail: hoteleroplan@hoteleroplan.cz
sauna pro 5 osob, nutná rezervace

průvodce po báječných aktivitách
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Hotel Relax
Lesní 1989, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 648 100–4, www.hotelrelax.cz

Krytý bazén
Moravská 1787, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 657 594, 571 843 300

Trojanovice
Hotel Ráztoka
Trojanovice 364, 744 01  Frenštát p. R.
tel.: 556 835 869, web: www.raztoka.cz

Valašské Klobouky
Nádražní, 766 01  Valašské Klobouky
tel.: 577 320 735

Valašské Meziříčí
Sauna Limaneta, s.r.o.
Kouty 26, 757 01  Valašské Meziříčí
tel.: 571 621 161 po 16.00 h

Velké Karlovice
Hotel Galik
Léskové, 756 06 Velké Karlovice
tel.: 571 454 294, 604 909 686
web: www.valachy.cz

Vsetín
Sport cetrum
Bobrky, 755 01  Vsetín, tel.: 571 424 205
jen na objednávku

Všemina
Park hotel Všemina
Všemina 300, 763 15 Slušovice
tel.: 577 116 611, web: www.vsemina.cz 
e-mail: hotel@vsemina.cz

   SKATEPARKY

Vás všechny, kteří máte pod noha-
ma prkýnka na kolečkách, kalhoty 
se sedem proklatě nízko, plandavý 
oděv a piercing v oku, náš seznam 
určitě potěší…

Brumov-Bylnice
Areál uvnitř bývalého bazénu v podhradí 
je vhodný pro skateboarding, agresive in-
line, freestyle bike apod. 

Frenštát pod Radhoštěm
Skatepark
Martinská čtvrť, 744 01  Frenštát p. R.
provozovatel město Frenštát, vstup volný

Holešov
Partyzánská ul., 769 01  Holešov
veřejnosti volně přístupný

Karviná-Hranice
U RAMPA – u krytého bazénu
Leonovova 1797, 733 01 Karviná-Hranice
tel.: 596 311 076–7
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: cervena@stars-karvina.cz

Nový Jičín
Freestyle park, v areálu TJ

Příbor
Na Kamenci, 742 58  Příbor
Kontakt: odbor sociální: tel.: 556 725 618

Vsetín
U sportovního areálu Na Lapači je skate- 
boardová rampa – volně přístupná.

   SPINNING
    
Šlapejte jak umíte, ale pozor na roz-
jeté spolujezdkyně...

Frenštát pod Radhoštěm
FIT STUDIO PETRA
Záhuní 407 (bývalá MŠ Záhuní),
744 01 Frenštát p. R., tel.: 608 274 544, 
558 675 052, www.fitstudio.petra.applet.cz
fitstudio.petra@applet.cz, Cena: 70 Kč/h

Frýdlant nad Ostravicí
Sportovní a relaxační centrum Kotelna
Hamernická 233, 739 11  Frýdlant n. O.
tel.: 558 439 684, web: www.kotelna.net

Holešov
Sport centrum
Tovární 1081, 769 01  Holešov
tel.: 573 398 434, Cena: 60 Kč/h

Karviná
Sportovní hala STaRS
K. Śliwky 783, 733 01  Karviná-Fryštát
tel.: 596 324 492, 774 238 111
e-mail: stars@stars-karvina.cz
web: www.stars-karvina.cz

Kopřivnice
Sport a Relaxace BIRIJUS
Záhumenní 1161, 742 21  Kopřivnice
tel.: 556 872 271, web: www.birijus.com 
e-mail: info@birijus.com

Nový Jičín
Schwinn – Indoor cycling
B. Martinů 4, budova ZŠ, 741 01  Nový Jičín 
tel.: 607 586 619, Cena: 70 Kč/h

Ostrava
CDU sport
Charvátská 10, 700 30 Ostrava-Výškovice
tel.: 596 744 454, 603 410 636
e-mail: info@cdusport.cz, www.cdusport.cz

Gym-Frapp s.r.o. – areál krytého bazénu
Gen. Sochora 1378, 708 00  OV-Poruba
tel.: 596 930 041–4, web: www.gym.cz
e-mail: info@gym.cz

Rožnov pod Radhoštěm
Fitt sport 
Meziříčská 1710, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 629 060, 602 704 424
e-mail: fittsport@fittsport.cz
web: www.fittsport.cz

Lazy sportcentrum
Kulturní 1790, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 653 210
web: www.iweb.cz/sportcentrum

Valašské Meziříčí
Sportovní centrum Kasárna
Žerotínova 59/1370, 757 01  Val. Meziříčí
tel.: 571 620 844, 731 548 214
web: www.prelax.cz
e-mail: sekretariat@prelax.cz

  SqUASH
   RICOCHAT 

Návrat tohoto sportu z Anglie zpět 
na Valašsko zaznamenal v posled-
ních letech velký boom. Po hře do-
poručujeme vaše tělo recyklovat!

Frenštát pod Radhoštěm
Squash centrum
Martinská čtvrť 1759 (bývalá kasárna), 
744 01  Frenštát p. R., tel.: 775 147 625

Frýdek-Místek
Squash relax club
Křižíkova 1377, 738 01  Frýdek-Místek,
tel.: 558 482 011
v letní sezoně 110 KČ/30 min, 180 Kč/1 h

Squash bar u Čecha
Hlavní 113, 738 01  Frýdek-Místek
tel.: 558 644 242

Frýdlant nad Ostravicí
Sport relax centrum Kotelna
Hamernická 233, 739 11  Frýdlant n. O.
tel.: 558 439 684, web: www.kotelna.net 
bazén, sauna, solárium, posilovna

Holešov
Sport centrum Holešov
Tovární 1081, 769 01  Holešov
tel.: 573 398 434, Cena: 230 Kč/h

Karviná-Fryštát
Sportovní hala STaRS
K. Śliwky 783, 733 01  Karviná-Fryštát
tel.: 596 324 492, fax: 596 312 279, 
e-mail: stars@stars-karvina.cz
web: www.stars-karvina.cz, Cena: 115 Kč/h

Kopřivnice
Relax centrum
Česká 318, 742 21  Kopřivnice
tel.: 731 877 500

Nový Jičín
Sport park Nový Jičín, s r. o.
budova Tatrovanky, Bohuslava Martinů 1,
741 01  Nový Jičín, tel.: 556 702 868
776 731 781, web: www.sport-park.cz
e-mail: sport@sport-park.cz

Ostrava
AVÍZO SQUASH CLUB
Slavíkova 6142, 708 00  Ostrava-Poruba
tel.: 596 906 121
web: www.volny.cz/asc-sq

CDU sport
Charvátská 10, 700 30 Ostrava-Výškovice
tel.: 596 744 454, 603 410 636
e-mail: info@cdusport.cz, www.cdusport.cz

SBA Squash club
Hotelový dům Jindřich, Nádražní 66,
702 00  Moravská Ostrava
tel.: 596 111 271, web: www.sbasquash.cz

Squash SH centrum
28. října 150, 709 00  Ostrava-Mar.Hory
tel.: 597 577 777, 724 072 000
web: www.squashsport.cz

průvodce po báječných aktivitách
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BSO Squash Club
Cihelní 99, 702 00  Moravská Ostrava
tel.: 596 263 778, web: www.squashnet.cz

Pozlovice
Hotel Vega
763 26  Pozlovice 99, tel.: 577 131 216
web: www.hotelvega.cz

Rožnov pod Radhoštěm
Ricochat
Lazy sportcentrum, Kulturní 1790 
756 61  Rožnov p. R., tel.: 571 653 210
web: www.iweb.cz/sportcentrum

Fitt sport 
Meziříčská 1710, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 629 060, 602 704 424
e-mail: fittsport@fittsport.cz
web: www.fittsport.cz

Valašské Meziříčí
Hotel Abácie s. r. o.
U Abácie 491, 757 01  Valašské Meziříčí
tel.: 571 665 420, 571 613 820
e-mail: recepce@hotel-abacie.cz
web: www.hotel-abacie.cz

Sportovní centrum Kasárna
Žerotínova 59/1370, 757 01  Val. Meziříčí
tel.: 571 620 844, 731 548 214
web: www.prelax.cz
e-mail: sekretariat@prelax.cz

Velké Karlovice
Hotel Horal
Léskové 583, 756 06  Velké Karlovice
tel.: 571 444 786, zapůjčení vybavení pro 
hru, zdarma zapůjčení squashové obuvi.

Vsetín
Squash V Pohodě
Na Příkopě 797, 755 01  Vsetín
tel.: 603 594 580, web: www.vpohodeweb.cz 

SQ Sportcentrum
Bobrky, 755 01 Vsetín
tel.: 571 413 572, 571 424 205 

   STOLNÍ TENIS

Tento sport vznikl podobně jako 
squash, když si při přípravě bram-
borových knedlíků valašské ku-
chařky krátily dlouhou chvíli pin-
káním na dřevěných prkénkách. 
Tak také vznikl někdy používaný vý-
raz PING-PONG.

Bílá
Horský hotel Sůkenická
739 15  Bílá 161, tel.: 558 437 822,
602 518 347 

Brumov-Bylnice
stolní tenis DDM
tel.: 577 330 586 (nutná rezervace)
ddmbylnice.hyperlinx.cz, Cena: 100 Kč/h

Frýdlant nad Ostravicí
Autokemp ZO Beskydy
B. Němcové, 739 11  Frýdlant n. O.,
tel.: 558 677 221

Holešov
TyMy centrum
Sokolská 70, 769 01  Holešov
tel.: 573 396 928

Huslenky
Areál Rybníček
tel.: 608 450 014, web: rybnicek.wz.cz
e-mail:mikuma@email.cz
šipky, stolní fotbal…

Karviná
DDM Juventus, U bažantnice 1794
735 06 Karviná-Nové Město
tel.: 596 311 530, web: www.juventus.cz
e-mail: ddm@juventus.cz
Objednávky: 602 340 986, pan Horáček

Kopřivnice
Miloš Svojsík, tel.: 556 802 199

Mikulůvka
Areál koupaliště
tel.: 775 390 920, 608 909 913
web: www.koupalistemikuluvka.info

Nový Hrozenkov
Horská chata Kohútka
756 04  Nový Hrozenkov 241
tel.: 571 451 790, 601 521 471
e-mail: info@kohutka.cz, www.kohutka.cz

Ostrava
CDU sport
Charvátská 10, 700 30 Ostrava-Výškovice
tel.: 596 744 454, 603 410 636
e-mail: info@cdusport.cz, www.cdusport.cz

Ostravice
Rekreační centrum Sepetná
739 14  Ostravice 956, tel.: 558 682 108, 
603 852 111, web: www.sepetna.cz

Pozlovice
Sportovní areál Golf
Jurkovičova alej 77, 763 26  Pozlovice
tel.: 577 132 296, 577 132 412

Rožnov pod Radhoštěm
Lazy sportcentrum,
Kulturní 1790, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 653 210
web: www.iweb.cz/sportcentrum

Valašské Klobouky
Hotel Jelenovská
Jelenovská 99, 766 01  Valašské Klobouky
tel.: 577 320 807–8, www.jelenovska.cz

Všemina
Park hotel Všemina
Všemina 300, 763 15  Slušovice
tel.: 577 116 611, web: www.vsemina.cz
Cena: 80 Kč/h

  STŘELECKÉ
   ODDÍLY 

Třesou se vám ruce a vaší zálibou 
je střelba? Nezoufejte a směle na 
střelnici zavítejte. I když se do terče 
netrefíte, něco si vždycky vystřelíte!

Frenštát pod Radhoštěm
Sportovní střelnice – Střelnice Helštýn
744 01  Frenštát p. R., tel.: 556 831 385, 
606 812 302, pronájem sportovní pistole 
a vzduchovky, jen na objednávku, bezbari-
érový přístup, Cena: 1 hodina 80 Kč

Karviná
Sportovně Střelecký klub ZO AVZO
U Bažantnice, 735 06 Karviná-Nové Město
tel.: 596 347 093, 604 744 050, p. Kováč
web: tomsoftware.net/avzo
e-mail: avzo2zo@quick.cz

Sportovně Střelecký klub KOVONA Karviná 
Závodní 35a/540
735 06 Karviná-Nové Město, p. K Karzel, 
tel.: 737 630 878, 596 381 125
paní Slaninová, 596 313 277, 604 420 047
web: ssk-kovona.cz
e-mail: info@ssk-kovona.cz

Kopřivnice
Střelecký oddíl Kopřivnice
Petr Tyraj, tel.: 603 953 960
e-mail: sskkoprivnice@centrum.cz

Ostrava
Střelnice Corrado
Cihelní 27, 702 00  Moravská Ostrava
tel.: 596 623 683, 777 729 000
web: www.strelnice-corrado.cz
bez zbrojního průkazu

Příbor
Sportovní střelnice
9. května, 742 58  Příbor
tel.: 556 723 519, pan Poláček

Valašské Meziříčí
Střelecký klub Poličná
Poličná, 757 01  Valašské Meziříčí
tel.: 571 612 446, Cena: 80 Kč/h

Střelnice Juřinka – střelba na asfaltové
holuby, tel.: 571 618 805

   TENIS
    
Světoví tenisté by se k nám sjížděli, 
kdyby o našich kurtech věděli…

Bílá
Horský hotel Sůkenická
Bílá 161, 739 15  Bílá, tel.: 558 437 822
Provoz: dle dohody, Cena: 120 Kč/h

Brumov-Bylnice
areál na Stráni, tel.: 577 331 036

Bystřička
TJ Sokol Bystřička
tel.: 603 521 322, Ing. Karel Hurta

Čeladná
Horský hotel Čeladenka
739 12  Čeladná 809, tel.: 558 684 032
558 684 060 – Penzion U Holubů

Horský hotel Srdce Beskyd
739 12  Čeladná-Podolánky
tel.: 558 684 693 
web: www.hotelsrdcebeskyd.cz

Frenštát pod Radhoštěm
Tenisové kurty u hotelu Bartoš
provozovatel TJ Frenštát p. R.
744 01  Frenštát p. R. tel.: 556 835 376
6 tenisových kurtů, 4 cvičné zdi

Frýdlant nad Ostravicí
Tenisový klub Edimex
Sportovní 1, 739 11  Frýdlant n. O.
tel.: 558 678 962, 558 675 253
web: www.tkedimex.cz
letní areál, 9 kurtů, půjčovna, občerstvení

Sport relax centrum Kotelna
Hamernická 233, 739 11  Frýdlant n. O.
tel.: 558 439 684, web: www.kotelna.net

Holešov
Tenisové hřiště
ul. Střelnice, 769 01  Holešov
tel.: 723 262 588 

Tenisové hřiště
ul. Zlínská, 769 01  Holešov
tel.: 573 396 069, 2 kurty, Cena: 90 Kč/h 

Hukvaldy
Areál hřiště kopané
tel.: 602 703 440, p. Drlík
Cena: 50 Kč/h, nutno tel. objednat

Horní Bečva
Hotel Mesit
756 57  Horní Bečva 0316
tel. 571 645 106, 571 645 038
web: web.telecom.cz/hotelmesit  

Karviná
Lázeňský park Lázní Darkov
735 03  Karviná-Lázně Darkov
tel.: 596 316 565, Cena: 90 Kč/h

Sportovní hala STaRS
K. Śliwky 783, 733 01  Karviná-Fryštát
tel.: 596 324 492, fax: 596 312 279
e-mail: stars@stars-karvina.cz 
www.stars-karvina.cz, Cena: 125–165 Kč/h

Kurty za Rehabilitačním sanatoriem 
v Karviné-Hranicích
tel.: 596 372 231, Cena: 50–90 Kč/h 

Tenisové kurty a judo hala
Havířská 1688, 735 06 Karviná-Nové Město
tel.: 596 342 131, web: www.stars-karvina.cz 
e-mail: stars@stars-karvina.cz

Sportovní areál Kovona Karvná
Sportovní, 735 06  Karviná-Nové Město
tel.: 732 223 444

Kopřivnice
Dolní ulice, 742 21  Kopřivnice
tel.: 606 379 432, tenisová hala se dvěma 
kurty. Sauna, klubovna, ubytování

Nový Hrozenkov
Tenisové kurty, tel.: 571 451 304

Nový Jičín
Sport park Nový Jičín
B. Martinů 1, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 702 868, web: www.sport-park.cz 
krytá tenisová hala, Cena: 300–400 Kč/h

průvodce po báječných aktivitách
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Tenisové kurty
Purkyňova 26, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 711 449, cena 120 Kč/h,
9 antukových kurtů, občerstvení

Tennis club Cleus
Jiráskova 67, 741 01  Nový Jičín
tel.: 556 713 803, 602 538 047
3 kryté tenis. kurty, Cena: 120–150 Kč/h

Ostrava
Sportovní areál Poruba
Skautská 6093, 708 00  Ostrava-Poruba
tel.: 596 926 668, 596 923 618
e-mail: sportovni.areal@sareza.cz
web: www.sareza.cz, 7 kurtů, cvičná stěna

Tenisová hala Černá louka
výstaviště Černá louka, 702 00  Ostrava
tel.: 596 167 111–4

Hala NH Trans
Budečská 4 (Komenského sady)
702 00 Moravská Ostrava, tel.: 595 131 950

Tenisový klub Vítkovice
Závodní 2885/86, 703 00  OV-Vítkovice
tel.: 596 635 089 

Ostravice
Areál Penzionu Sluníčko 
739 14  Ostravice 1279, tel.: 558 682 108
web: www.sepetna.cz, 

Pozlovice
Hotel Adamantino
736 26  Pozlovice 337, tel.: 577 131 082
web: www.adamantino.cz

Hotel Pohoda
A. Václavíka 203, 736 26  Pozlovice
tel.: 577 131 115, www.hotely.zalesi.cz

Hotel Vega
736 26  Pozlovice 99, tel.: 577 131 216
web: www.hotelvega.cz
badminton, pétanque, fotbal

Sportovní areál Golf
Jurkovičova alej 77, 736 26  Pozlovice
tel.: 577 132 296, 577 132 412

Prostřední Bečva 
Krytá hala
756 56 Prostřední Bečva, tel.: 777 726 185

Příbor
Sportovní klub Tenis
Na Valše, 742 58  Příbor, tel.: 604 507 648
www.pribor-mesto.cz

Rožnov pod Radhoštěm
Tenisové kurty v areálu hotelu Stadion
Horní Paseky 2268, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 648 011

Tenisový areál v městském parku
Palackého ulice, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 731 222 236, 603 525 170 

Tenisoý kurt u hotelu Relax
Lesní 1689, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 648 100–4
web: www.hotelrelax.cz

Střítež nad Bečvou
Areál u fotbalového hřiště, tel.: 571 634 811

Valašské Klobouky
Rekreační středisko Královec
766 01  Valašské Klobouky
tel.: 577 320 858, web: www.kralovec.cz

Valašské Meziříčí
TK Deza – krytá hala, venkovní kurty
Kouty 26, 757 01  Valašské Meziříčí
tel.: 571 612 533, web: www.tenisdeza.cz

Velké Karlovice 
Tenisové kurty Machůzky
756 06  Velké Karlovice, tel.: 571 444 522 
web: www.machuzky.cz, na objednávku

Tenisové kurty – Hotel Horal
Léskové 583, 756 06  Velké Karlovice
tel.: 571 444 786, web: www.valachy.cz

Vsetín 
Sokol, Mostecká 367, 755 01  Vsetín
tel.: 571 411 082, pronájem tenisových 
kurtů, hřiští pro volejbal a nohejbal 

Sportovní areál Ohrada
Ohrada 2051, 755 01  Vsetín
tel.: 571 436 197, i krytá hala.

SQ Sportcentrum Bobrky – krytá hala
Bobrky, 755 01  Vsetín, tel.: 571 424 205

Všemina
Park hotel Všemina
Všemina 300, 763 15  Slušovice
tel.: 577 116 611, web: www.vsemina.cz 
7 tenisových dvorců, hrací stěna, tenisová 
hala, tenisová škola

  TRAMPOLÍNY
   x-BUNGEE

Trampolíny všichni známe, ale kdo z 
vás už zkusil x-bungee? Je to valaš-
ská obdoba bungee jumping, s tím 
rozdílem, že neskáčete připevněni 
na gumovém laně volným pádem 
dolů z mostu, ale skáčete připevněni 
na gumových lanech nahoru... 

Rožnov pod Radhoštěm 
G-JUMP
Areál koupaliště, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 777 754 633, www.gibon-park.cz

Vedle areálu Kempu SPORT (trampolíny)

Hotel Eroplán – parkoviště
756 61  Rožnov p. R., tel.: 571 648 014
web: www.eroplan.cz

   TURISTIKA
    
I u nás máme čtyři velké světové 
strany a spoustu světových stran 
malých, jejichž směrem se můžete 
vydat. Zaryté odpůrce vlastního po-
hybu určitě potěší skutečnost, že vět-
šina frekventovaných turistických 
tras začíná i končí hospůdkou…

Turistická trasa č. 1
Rožnov p. R. – Radhošť – Pustevny
12 km, nenáročná
Z Rožnova vyjdeme po červené turistické 
značce, stoupáme až na vrchol Radhoště, 
odkud se po modré vydáme kolem sochy 
pohanského boha Radegasta po hřebeni 
na Pustevny. Zpět můžete stejnou cestou 
nebo autobusem z Pusteven do Rožnova 
p. R. či lanovkou do Trojanovic a autobu-
sem přes Frenštát do Rožnova p. R.

Turistická trasa č. 2
Rožnov p. R. – Bystřička – Vsetín
28 km, nenáročná
Z Rožnova se vydáme a celou cestu půjde-
me po modré značce, kolem usedlostí na 
Kutiskách a Videčských Pasekách, míjíme 
dřevěný kostelík na Velké Lhotě, přejdeme 
hráz vodní nádrže Bystřička a začneme 
stoupat směr Klenov na Dušnou, odkud 
trasa sbíhá přes Putýrku do Vsetína.

Turistická trasa č. 3
Pustevny – Čertův Mlýn – Marťiňák 
– Horní Bečva
14 km, nenáročná
Celá trasa vede po červené značce. Z Horní 
Bečvy pak do Rožnova dojedeme busem.
Čertův mlýn – výrazný pískovcový masiv.
Marťiňák – horské sedlo s turist. chatou.
Horní Bečva – rozlehlá obec s přírodní pa-
mátkou Kudlačena, rašelinnou pohorskou 
loukou s výskytem chráněných druhů.

Turistická trasa č. 4
Soláň – Tanečnice – Rožnov p. R.
15 km, středně náročná
Na Soláň vyjedeme z Rožnova p. R., směr 
Hutisko-Solanec autobusem, pak se vy-
dáme po červené, z Tanečnice pak po ze-
lené do Rožnova p. R.
Soláň – kulturně historická lokalita, kři-
žovatka turistických cest i cyklostezek. 
Západně pod ním sedlo Čarták, kde byla 
stanice portášů, později známá hospoda, 
v níž se scházeli významní valašští umělci.

Turistická trasa č. 5
Valašská Bystřice – Ptáčnice – Vsacký Cáb
7 km, středně náročná
Z Valašské Bystřice se vydáme po červené 
turistické značce, z Ptáčnice směr Vsacký 
Cáb dál po žluté. Stejnou cestou se mů-
žeme vrátit nebo pokračovat ze Vsackého 
Cábu na Dušnou (+5 km), odkud můžeme 
sjet autobusem zpět do Valašské Bystřice, 
Rožnova p. R. nebo Vsetína.
Valašská Bystřice – bývalá portášská sta-
nice. V obci je pozdně barokní kostel, před 
ním dvě kamenné hrobky portášů z rodu 
Křenků, bystřických fojtů.
Ptáčnice – vrchol
Vsacký Cáb – vrchol, na jehož jižních sva-
zích se nachází přírodní rezervace Kutaný, 
jeden z posledních zbytků jedlobučin. Pod 
vrcholem stojí turistická chata z roku 1928.

Turistická trasa č. 6
Frenštát p. R. – Pustevny – Radhošť  
lanovkou, pěšky, na kole, délka cca 9 km
Autobusem: do Trojanovic – Ráztoka, dále 
lanovkou na Pustevny 15–20 min.

Pěšky: po červené značce do Trojanovic 
a od Ráztoky po modré na Pustevny a dále 
na Radhošť

Turistická trasa č. 7
Frenštát p. R. – Velký Javorník 6 km
Po zelené značce přes Horečky, na kótu 
Plesová a odtud stoupáním na vrchol Vel-
kého Javorníku. Zde je turistická chata 
a pěkný výhled na město Frenštát a okolí.

Nový Jičín
Městská památková rezervace
Městská turistická trasa IVV 10 km
provede Vás městskou památkovou re-
zervací a systematicky Vám představí nej-
zajímavější místa ve městě.

Novojičínská Kopretina
Pěší trasa okruhu IVV RWW Lašskem, 
Valašskem a Kravařskem 80,5 km
soubor pěších tras, který Vás zavede k nej-
pozoruhodnějším místům na Novojičín-
sku (např. Zámek Kunín, Puntík, Štram-
berská Trúba, rozhledna Bílá hora, kou-
paliště Libotín, Hodslavice, Zrzávky, Tro-
jačka, Hostašovice, Svinec, Kojetín, Skal-
ky, Čerťák, Oční studánka na Svinci, Hrad 
Starý Jičín)

Naučné stezky v Beskydech

Ne všichni obyvatelé a návštěvníci Beskyd, 
hledají v našich horách jen sportovní vy-
žití, relaxaci, krásné výhledy či sbírají les-
ní plody. Mnozí se věnují pozorování pří-
rody a jistě jim přijde vhod nabídka sítě na-
učných stezek, které zřídila Správa CHKO 
Beskydy a další organizace.
Naučné stezky, většinou v podobě infor-
mačních panelů, přináší informace k urči-
té oblasti a mohou částečně nahradit prů-
vodce. Z pohledu ochrany přírody slouží 
i k osvětě a vhodným trasováním stezky 
ovlivňují proud návštěvníků do míst, kde 
nepřijdou o krásy přírody a zároveň je mi-
nimálně ohrozí. V CHKO Beskydy se mů-
žete vydat na 6 naučných stezek.

Rožnov pod Radhoštěm
Naučná stezka Hradisko
Trasa naučné stezky se nachází na území 
měst Rožnova p. R., Zubří a obce Vidče. 
Prochází historicky a přírodně význam-
ným územím chráněné krajinné oblasti 
Beskydy. Celá trasa má více okruhů. Ho-
dinový okruh A je značen červeně, vede 
od mostu přes řeku Bečvu (v místní části 
„Bučiska“) na vrchol kopce Hradisko, od-
kud je úchvatný výhled na Rožnov. Po-
kračuje přes zříceninu hradu a vrací se 
kolem jezdeckého areálu podél řeky Bečvy 
na výchozí místo stezky. 
Dvouhodinový okruh B je značen mod-
ře a navazuje na okruh A. Dále pokračuje 
západním svahem kopce Hradisko kolem 
vzrostlého dubu a lesní tůně. Okruh C je 
značen zeleně a navazuje na okruh B. Vede 
na hřeben kopce Vápenka. Prohlídka trvá 
asi tři hodiny. Ke stezce je vydán tištěný 
průvodce, který je k dispozici na IC Valaš-
ského království, Správě CHKO Beskydy 
či na městském úřadě v Rožnově p. R. 

průvodce po báječných aktivitách
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Pustevny
NS Radegast a Čertův Mlýn
Naučná stezka Radegast (9 km) vede po 
hřebeni Radhoště až ke kapli, odkud se 
vrací jinou cestou zpět na Pustevny. Má 10 
zastavení. NS Čertův mlýn vede přes jiho-
západní svahy masivu Čertova mlýna. Pro-
chází kolem jezírka Mořské oko, dále pak 
pokračuje pod Národní přírodní rezervací 
Kněhyně – Čertův mlýn a přírodní rezerva-
cí Klín k chatě na Martiňáku. Na stezce je 
celkem 9 zastavení. Trasa v celkové délce 
cca 8,5 km nemá velké převýšení.

NS Javornický hřeben
Klasická hřebenovka Javorníků s nástup-
ními místy v obcích na moravské i slo-
venské straně. Celková délka trasy je cca 
49 km a vede ze Střelné do sedla Bum-
bálka, s odbočkami na Pulčínské skály 
a k rozhledně na Třeštíku. Tabule jsou jen 
na nástupních místech. Jednotlivá zasta-
vení (18) jsou v terénu označena kameny 
s reliéfem a kovovou destičkou s kratičkým 
textem. Ke stezce je vydán letáček, a knižní 
průvodce – k dispozici v obcích.

NS Mionší
Nově otevřená stezka ke známému bes-
kydskému pralesu Mionší. Začíná v Dolní 
Lomné, v ústí doliny potoka Mionší. Je to 
okruh o délce cca 7 km s deseti zastavení-
mi. Trasa jde mimo NPR Mionší! Texty na 
panelech jsou česko-polské. Z důvodů za-
chování klidu zvěře bude otevřena jen od 1. 
6. do 15. 9. Po dohodě s obecním úřadem 
v Dolní Lomné si lze objednat průvodce.

NS Šance – Lysá hora
Je ve značně zuboženém a nefunkčním 
stavu (od přehrady na vrchol Lysé hory 
– 7,5 km se sedmi zastaveními). Tato stez-
ka, otevřená náhradou za zrušení původ-
ní NS Mionší, bohužel nemá vyjasněné 
vlastnické vztahy a je pravděpodobně od-
souzena k zániku. Přesto je Správa CHKO 
Beskydy přesvědčena, že Lysá hora si na-
učnou stezku zaslouží, a plánuje ji vy-
budovat v příštím roce, byť v jiné, frek-
ventovanější trase.

Jiří Lehký
Správa CHKO Beskydy

Naučné stezky
Valašskomeziříčska

NS Tomáše Garrigue Masaryka
Na trase dlouhé 13 km je celkem dvanáct 
zastavení, která návštěvníky seznamují 
s přírodou a historií Valašského Meziříčí 
a okolí. Naučná stezka je věnována prv-
nímu československému prezidentovi, 
který na Valašsku začal svou politickou 
kariéru. Začátek stezky je na náměstí ve 
Valašském Meziříčí, pokračuje podél Rož-
novské Bečvy k soutoku Bečev a odtud 
přes obec Poličnou do sedla pod Piškovou 
v Hostýnských vrších. Dále vede přes hře-
ben nad Bražisky s širokým výhledem do 
okolí, kolem skalního útvaru Jarcovská 
kula a zpět po břehu řeky Vsetínské Bečvy 
do Valašského Meziříčí.

Naučná stezka Jana Karafiáta
Valašské Meziříčí – Velká Lhota – Bys-
třička přehrada
Stezka je dlouhá 14 km a má 16 zastavení. 
Ta návštěvníky seznamují s přírodou a his- 
torií okolí Valašského Meziříčí. Stezka je 
věnována J. Karafiátovi, autorovi známých 
Broučků, který 20 let sloužil jako evan-
gelický farář na Velké Lhotě (1875–1895). 
Trasa začíná na nádraží ČD ve Valašském 
Meziříčí a po několika kilometrech stoupá 
k obci Velká Lhota s dřevěným toleranč-
ním kostelem. Pak klesá k přehradní ná-
drži v obci Bystřička.

NS Veřovické vrchy
Naučná stezka má v délce 20 kilometrů 
celkem 13 zastavení, která návštěvníkům 
podávají informace o přírodních zajíma-
vostech a historii této části Beskyd. Trasa 
vede od autobusového nádraží ve Valaš-
ském Meziříčí přes obec Krhovou na hře-
ben Veřovických vrchů, po němž pokra-
čuje až k chatě na Velkém Javorníku.

Valašské Meziříčí
Bezbariérová naučná stezka
Naučná stezka vedoucí okolím rybníčku 
v areálu bývalých kasáren je upravena pro 
tělesně postižené i rodiny s dětmi a kočár- 
ky. Na trase dlouhé 800 m je jedenáct za-
stavení, a je v provozu od jara do podzimu.

NS Klenov
Bystřička přehrada – rozc. Dušná
NS Klenov nese jméno skalního masivu, 
kolem něhož prochází. Trasa měří 7 km 
a má 10 zastavení. Vede od hráze přehrady 
Bystřička, prochází pod bývalým skalním 
hradem Klenov a končí u rozcestí na Duš-
né. Je vhodná i pro horské cyklisty a na-
vazuje na naučnou stezku Jana Karafiáta.

Další naučné stezky regionu

NS „Chodník Masarykových“
Chvalčov u Bystřice pod Hostýnem
Trasa za poznáním krajiny a historie obce 
Chvalčova a Hostýnských vrchů. Na trase 
dlouhé 5,5 km jsou umístěny informační 
tabule s popisem zajímavostí, fauny a flóry. 
Stezka začíná naproti domu č. 401 ve 
Chvalčově, stoupá na hřeben Kozince 
a končí nad Schwaigrovou chatou. 

NS Hostýnské vrchy
Hostýn – Rajnochovice
Trasa přibližuje přírodu Hostýnských vr-
chů i jejich historické osídlení. Stezka je 
dlouhá 15 km a obsahuje 8 zastávek s na-
učnými tabulemi. Terén je členitý, ale vhod-
ný i pro cyklisty. Stezka začíná na poutním 
místě hory Hostýn s velkou bazilikou a po-
kračuje přes hřebeny Hostýnských vrchů 
s četnými osamocenými skalními útvary 
do podhorské obce Rajnochovice.

NS Tesák – Vsetín
Rajnochovice Tesák – Hošťálková – Vsetín
Kombinovaná naučná stezka vede příro-
dou Hostýnských vrchů v délce 20 km s 20 
zastaveními. Od obce Hošťálková je vhod-
ná i pro cykloturisty.

NS Lukov
Naučná stezka v blízkosti obce Lukov je 
zaměřena především na biosféru fauny 
a flóry drobných vodních ploch Lukovska. 
Začíná u hájenky „Růžová“ a je tvořena 
dvěma okruhy 5 a 9 km s 8 zastaveními.

NS „Vařákovy paseky“
Horní Lideč – Lačnov – Čertovy skály 
– Lidečko 
Trasa naučné stezky je dlouhá 16 km a je 
na ní celkem 15 zastavení, která informují 
návštěvníky o přírodě a historii mikrore-
gionu Hornolidečska. Naučná stezka Va-
řákovy paseky začíná u vlakového nádraží 
v Horní Lidči, vede kolem Lačnovských 
rybníků do vesnice Lačnov, odtud kolem 
lačnovských skal až na hřeben Vizovic-
kých vrchů. Dále pokračuje přes Vařákovy 
paseky k Čertovým skalám a končí v obci 
Lidečko. 

NS Javorníky 
Bumbálka – Nový Hrozenkov,
Chata Kohútka
Trasa stezky je dlouhá 23 km a má 11 za-
stavení. Jejím posláním je ukázat pří-
rodní krásy Javorníků. Turisty provádí po 
hřebeni těchto hor střídavě po území ČR 
a SR. Začíná u hraničního přechodu Bum-
bálka, vede Makovským průsmykem až 
k vrcholům Velkého a Malého Javorníka 
a končí u známé horské chaty Kohútky 
v katastru obce Nový Hrozenkov.

Naučná vlastivědná stezka
Františka Palackého 
Nový Jičín – Hostašovice
Na 11,5 km dlouhé naučné stezce je umís-
těno 21 informačních tabulí, které infor- 
mují návštěvníky o zajímavostech Novoji-
čínska a upozorňují na překrásné výhledy 
do okolí. Naučná stezka vede z Janáčko-
vých sadů v Novém Jičíně přes Skalky, 
Svinec, Kojetín, Straník a Hostašovice 
a končí u železniční stanice v Hostašovi-
cích. Z této stezky lze na několika místech 
odbočit a podrobněji si prohlédnout po-
psané zajímavosti.

Lašská naučná stezka Štramberkem
Dlouhá 6 km s 13 zastaveními, která jsou 
opatřena tématickými tabulemi. Ty infor-
mují o zajímavostech daného místa zva-
ného „Moravský betlém“. Stezka začíná 
u nádraží ČD ve Štramberku a prochází 
kolem nejznámějších míst Štramberska 
– jeskyní Šipkou, vrchem Kotoučem, ná-
městím, hradní zříceninou Trúbou a kon-
čí v botanické zahradě.

Lašská naučná stezka – Kopřivnice 
Naučná stezka je dlouhá 16,1 km s 19 za-
staveními, která připomínají krajinu a kul-
turu Lašska a celého okolí Kopřivnice. 
Začíná u nádraží ČD v Kopřivnici a pokra-
čuje přes zbytky hradu Šostýn, vrchol Čer-
vený kámen, klesá ke Štramberku a poté 
opět stoupá k rozhledně na Bílé hoře. Tra-
sa končí v místě výchozího bodu.

Naučné stezky Hradní vrch, Janáč-
kův chodníček, Palkovické hůrky

Hukvaldy
Hukvaldskou oborou prochází naučná 
stezka Hradní vrch, která vás dovede až 
k samotné zřícenině hradu Hukvaldy. Tra-
sa je součástí tří na sebe navazujících na-
učných stezek: Janáčkův chodníček v obci 
Kozlovice, Palkovické hůrky v obci Pal-
kovice a u přehrady Olešná. Souhrn všech 
tří stezek má 20 zastavení a jejich celková 
délka je 16 km.

Vsetín
NS okolím Vsetína
Stezka má celkem 13 zastavení, její cel-
ková délka je asi 7 km. Trasa začíná ve Vse-
tíně na nábřeží Bečvy a vede kolem vsetín-
ského zámku přes přírodní památku Vrš-
ky – Díly. Nad ní se napojuje na modrou 
turistickou značku, po níž pokračuje až 
k samotě u Kovářů, kde odbočuje na ne-
značenou cestu do údolí Velký Skalník. 
Pokračuje dolů do Jasenice, místní části 
Vsetína, k autobusové zastávce U Kovárny. 

Teplice nad Bečvou – Hranice
NS Hůrka – Hranická propast
Naučná stezka je poměrně krátká, ale pro-
chází přírodovědně unikátním územím 
– Hranickým krasem. Trasa začíná u vla-
kového nádraží v Teplicích nad Bečvou, 
vede před národní přírodní rezervaci Hůr-
ka kolem nejhlubší středoevropské pro-
pasti k pozůstatkům hradu Svrčov a od-
tud k autocampingu v Hranicích na Mo-
ravě. Stezka má šest zastavení na čtyřech 
kilometrech, začíná krátkým stoupáním.

Bartošovice u Nového Jičína
Zámecká naučná stezka
Na této pětikilometrové trase najdete de-
set naučných zastavení, terén je rovinatý, 
vhodný i k rodinným vycházkám. Okruž-
ní trasa vede katastrálním územím obce 
Bartošovice u Nového Jičína v CHKO Po-
odří. Začíná před obecním úřadem, pro-
chází kolem zámku k Hornímu bartošo-
vickému rybníku a kolem Dolního rybníka 
se vrací zpět.

Kroměříž

NS Stonáč
Tato naučná stezka slouží jako stručný 
průvodce mokřadním světem. Dozvíte se 
vše možné o lužních lesech doprovázejí-
cích toky řek. Deset zastavení je koncen- 
trováno na 1 km dlouhé trase ve velmi do-
stupném terénu. Začíná u lesíku vedou- 
cího k mostu přes potok Stonáč na seve-
rovýchodním okraji Koměříže (podél cyk-
lotrasy do Bílan) a vede okolím PR Stonáč. 

NS Hráza
Na trase dlouhé asi 2 km je v současnosti 
rozmístěno 10 informačních tabulí. Stez-
ka je krátká, nenáročná, vhodná pro rodin-
né vycházky. Vede okolo biocentra Štěr-
koviště Hráza (toto bývalé štěrkoviště je 
s rozlohou 13,9 ha největší vodní plochou 
v Kroměříži) na severovýchodním okraji 
Kroměříže, nástupním místem je prostora 
tratí směrem od Kauflandu k letišti.

průvodce po báječných aktivitách



Valašské království Valašské království Valašské království Valašské království

www.valasske-kralovstvi.cz

��

FREN·TÁT
POD RADHO·TùM

Mûsto má své poãátky na pfielomu 13. a 14. století. Centrem historické zástavby
je námûstí s radnicí, ka‰nou, souborem barokních soch a zachoval˘m pod-

loubím s kaménkovou dlaÏbou u ãásti mû‰Èansk˘ch domÛ. Od roku 2003 je zde
vyhlá‰ena mûstská památková zóna. V interiéru rad-
nice je moÏno zhlédnout reliéf alegorie Spofiivost
Jana Knebla a originál sochy Radegasta a souso‰í
Cyrila a Metodûje od Albína Polá‰ka. Mûsto a jeho
okolí mÛÏete pozorovat i z radniãní vûÏe, na kterou
vede nová pochÛzková trasa. Mûsto je kulturním,
sportovním a turistick˘m centrem s mnoÏstvím re-
kreaãních a ubytovacích zafiízení. Tvofiili a Ïili zde
v˘znamní v˘tvarníci – Jan Knebl, Bfietislav Barto‰,
Antonín Strnadel, spisovatelé – Franti‰ek Horeãka,
Bohumír Strnadel-âetyna, sochafi Albín Polá‰ek.
V roce 1884 zde byla zaloÏena Pohorská jednota
Radho‰È, která poloÏila základy ãeské turistice
a sv˘m úsilím zpfiístupnila nejkrásnûj‰í oblast
Radho‰Èsk˘ch Beskyd.

Nedaleko mûsta se nachází v˘znamné turi-
stické a lyÏafiské centrum na Pustevnách

s charakteristick˘mi stavbami Du‰ana Jurko-
viãe a na Radho‰ti se sochou pohanského
boha Radegasta a kaplí se souso‰ím Cyrila
a Metodûje. V regionu je bohatá nabídka uby-
tování a restauraãních zafiízení od typicky
vala‰sk˘ch hospÛdek a horsk˘ch chat aÏ po

exkluzivní hotely. Mûsto nabízí po cel˘ rok mnoho pfiíleÏitostí ke sportovním
aktivitám: v zimním období lyÏafiské terény s lanovkou a vleky, skokanské
mÛstky, kluzi‰tû, kryt˘ bazén, sportovní hala, v létû tenisové kurty, jezdeck˘ areál,
kuÏelna, rekreaãní vodní nádrÏ, aquapark, moÏnosti pro pû‰í turistiku, cyklo-
turistiku, rogalisty a paragliding.

Mûstsk˘ úfiad Fren‰tát pod Radho‰tûm
Námûstí Míru 1, tel.: 556 833 111

e-mail: mesto@mufrenstat.cz  • ic@mufrenstat.cz
web: www.frenstatpr.cz  • www.frenstat.info

KUNČICE
POD ONDŘEJNÍKEM

Vítejte v Kunãicích pod Ondfiejníkem

D evût kilometrÛ dlouhá obec, zaloÏená jiÏ v letech 1281–1302 za vlády
posledních PfiemyslovcÛ, dnes s 2035 obyvateli, leÏí na úpatí Ondfiejníku

mezi fren‰tátskou a fr˘dlantskou kotlinou. Je zde rozsáhlá síÈ obchodÛ, nûkolik
restaurací a moÏnost ubytování. Obcí prochází Ïelezniãní traÈ Ostrava – Vala‰ské
Mezifiíãí. Kunãice jsou známou rekreaãní oblastí Ostravska nejen proto, Ïe mají ideální
podmínky k letní i zimní turistice. Tfii ubytovací zafiízení v obci mají svá koupali‰tû,
je zde i vodní nádrÏ s plochou 12 000 m2. Kunãice mají i sportovní areál a dvû
tûlocviãny. Svahy okolních hor lákají také milovníky paraglidingu.

N ejv˘znamnûj‰í kulturní památkou Kunãic je dfievûn˘ kostelík z 18. století,
pfiivezen˘ v r. 1931 z Podkarpatské Rusi. V budovû místní základní ‰koly

je moÏno nav‰tívit Galerii Karla Svolinského s bohatou sbírkou 171 v˘tvarn˘ch
dûl v˘znamn˘ch ãesk˘ch umûlcÛ, kromû Karla Svolinského napfiíklad Antonína
Strnadla, Jifiího Koláfie, Vladimíra Komárka a dal‰ích. www.kuncicepo.czwww.kuncicepo.czwww.kuncicepo.czwww.kuncicepo.cz

T R O J A N O V I C E
www.trojanovice.cz

Trojanovice jsou horskou obcí v Beskydech rozprostírající se pod masivy
Noříčí hory 1047 m n. m., Radhoště 1129 m n. m. a Velkého Javorníku

918 m n. m. Byly původně pasekářskou obcí, kterou založil v roce 1748
olomoucký arcibiskup a kardinál Ferdinand Julius Troyer (1698–1758).

Obec má rozlohu 36 km2, dvě třetiny plochy obce pokrývají lesy. Vzhledem ke značné rozloze je
obec rozdělena na čtyři hlavní části: Bystré, Lomná, Pod Radhoštěm a Pod Javorníkem.

V roce 1898 byla v Trojanovicích na Radhošti postavena kaple sv.
Cyrila a Metoděje. Jedna třetina je nyní na katastru obce Dolní Bečva.

O údržbu této největší architektonické památky se stará Matice
Radhošťská, která má sídlo v Trojanovicích.

V roce 1940 byla zprovozněna lanová dráha z Ráztoky na Pustevny,
první svého druhu nejen v naší republice, ale též na světě. 

Báječná místa, která byste neměli minout
Sport a turistika na Frenštátsku

romana steJskalová

Tradici ve Frenštátě p. R. mají 
hlavně zimní sporty, skoky na ly-
žích a lyžování. Vždyť kdo by ne-
znal jména zdejších rodáků –  
Jiřího Rašky, Jiřího Parmy, Jaro-
slava Sakaly, či Jakuba Jandy? Je-
jich první skoky se uskutečnily prá-
vě na frenštátském můstku. Ten byl 
v roce 2004 rekonstruován a nyní 
můstek K 95 m splňuje i přísné me-
zinárodní normy. Frenštát ale pro-
slavily i míčové hry, což je zásluha 
především zdejších volejbalistek.

Vedle můstku s lanovou dráhou na 
Horečky se město pyšní moderním 
aquaparkem, s nímž sousedí sty-
lový autokemp. Návštěvníci města 
mohou využít tenisové kurty, squa-
shové centrum, či bowlingovou 
halu. V centru města se nachází 
fit centrum a poblíž je také zim-
ní stadion, který brzy projde re-
konstrukcí. Renovací bývalých ka-
sáren vznikla mimo jiné moderní 
městská sportovní hala, kterou 
navštěvují jak místní, tak turisté. 
Vedle několika tělocvičen, Soko-

lovny a Orlovny se zde nachází tři 
fotbalová hřiště, krytý bazén s let-
ním venkovním provozem, či jez-
decký areál Na Nivách, kde se pra-
videlně pořádají mezinárodní zá-
vody. Velice dobrých výsledků do-
sahuje místní voltižní tým.

Město je také rájem turistů a cyklo- 
turistů. Již v roce 1884 zde byl zalo-
žen první turistický spolek Pohor- 
ská jednota Radhošť. Ráz okolní 
krajiny přímo vybízí k turistickým 
výletům, a to nejen na Pustevny, 
Kněhyni, Martiňák, ale také na Vel-
ký Javorník, na jehož vrcholu se 
nachází Chata PJR. Nádherná pří-
roda v okolí města láká nejen k tu-
ristice, ale i k jízdě na horském kole 
nebo k paraglidingu.

Za 10 minut jízdy autem jste v ráji 
lyžařů na Pustevnách. Vedle deseti 
sjezdovek a osmi běžeckých tratí si 
v horském lanovém parku Tarzanie 
můžete vyzkoušet, jak jste na tom 
s fyzičkou. Čeká tu na vás 421 m 
dlouhá trasa z lanových překážek, 
zavěšených na stromech ve výšce 
4 – 7 m nad zemí. 

Folklor a tradice Frenštátu p. R.
eliška divínová

Frenštát, nad kterým se neustále 
polemizuje, zda etnograficky nále-
ží do regionu Lašska či Valašska, si 
z toho vrásky nedělá. Zachovávají 
se zde tradice, které tu byly ode-
dávna. O tom vědí své především 
folklorní soubory a cimbálové mu-
ziky, které je prostřednictvím hud-
by a tance vštěpují dalším genera-
cím. Důkazem toho jsou dva nej-
větší festivaly, které se ve Frenštátě 
konají. Jedním z nich je květnové 
Setkání cimbálo-
vých muzik Valaš-
ského království, 
které seznamuje 
veřejnost s boha-
tou tradicí a tvůr-
čí činností cim-
bálových muzik 
Valašska a zároveň 
i regionů sváza-
ných s valašskou 
kulturou karpat-
ského oblouku. 

Druhým festivalem jsou Frenštát-
ské slavnosti, svátek hudby, tance, 

krojů i písní, který každoročně kon-
cem srpna obohacuje kulturní život 
města.

Hojně navštěvované jsou také Mar-
tinské trhy, které tradičně zahajuje 
patron města – sv. Martin na bílém 
koni. Oblíbené jsou i Krmášové zá-
bavy a vařonkářská soutěž o nej-
chutnější místní nápoj. Své místo 
zde mají také Gulášové slavnosti, 
které se uskuteční letos již po pat-
nácté začátkem srpna v prostorách 
autokempu. V srpnu Frenštát roz-

veselí i třídenní festival FÓRum, 
plný recese, dobré muziky a ne-
všedních sportovních výkonů.
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Lichnov byl zaloÏen koncem 13. století, pravdûpodobnû v roce 1293. Rozprostírá se v malebném údolí
po obou stranách Lichnovského potoka obklopen vûncem kopcÛ a strání. Je skryt pfied zraky náhodnû

projíÏdûjících náv‰tûvníkÛ Beskyd, ale turistÛm, ktefií se rozhodli pro pû‰í túru z Fren‰tátu do ·tramberka
se v polovinû trasy objeví jako na dlani. Ze stejného místa, kopce zvaného Vrchy, je krásn˘ pohled na pano-
rama 22 beskydsk˘ch hor a vr‰kÛ od Ondfiejníka aÏ po Velk˘ Javorník.
K zajímavostem obce patfií kostel sv. Petra a Pavla z roku 1794, ve kterém je umístûn dochovan˘ hlavní
oltáfi z pÛvodního dfievûného kostela, kter˘ je chránûnou památkou.
Turisticky nejvíce nav‰tûvovan˘m objektem je ojedinûlá stálá expozice „Nadûje má jméno Texas“ o vystû-
hovalectví do Texasu a Ameriky vÛbec v letech 1850–1914. Materiály umístûné na v˘stavû obsahují údaje
o více neÏ 25 000 vystûhovalcích z Moravy, ktefií se rozhodli fie‰it zoufalou Ïivotní situaci odchodem za
oceán s vidinou ‰Èastnûj‰í budoucnosti. Písemné materiály setfiídûné podle okresÛ jsou proloÏeny exponáty
dobov˘ch pracovních nástrojÛ a vûcí uÏívan˘ch v domácnosti. Expozici kaÏdoroãnû nav‰tíví desítky po-
tomkÛ vystûhovalcÛ ze zámofií, ktefií se zde snaÏí najít kofieny sv˘ch pfiedkÛ.

Expozice – informace a objednávky na tel.: 556 855 017 www.lichnov.cz

LLiicchhnnoovv

Obec Veřovice leží v údolí horního toku řeky Jičínky. Z jihu je ohraničena pásem
Veřovických vrchů s nejvyšší horou Velkým Javorníkem (918 m n. m.). Veřovice vznikly pravdě-
podobně koncem 13. století na zalesněném území, které čeští panovníci udělili pánům
z Hückeswagenu. Písemně se připomínají v r. 1411 v latinsky psané listině Lacka z Kravař,
majitele štramberského panství. Obyvatelé Veřovic náleželi k českému kmeni, o čemž svědčí
ryze české názvy částí obce jako Kúty, Pekla, Potoky, Lůžka. Koncem 17. století žili ve Veřovicích devatenáct
sedláků, jeden fojt, zahradníci, domkaři a chalupníci, dva mlynáři a kovář.
Uprostřed obce bylo její přirozené centrum s gruntem fojta. Na blízkém návrší se v průběhu let stavěly dřevěné
kostelíky a fara. Na místě posledního kostelíku byl v roce 1854 vystavěn zděný novorenesanční chrám Nanebe-
vzetí P. Marie. Uprostřed obce byla v roce 1792 postavena první samostatná budova školy, které se dodnes říká
stará škola. Obecní úřad byl ve Veřovicích ustaven v roce 1850. Podkladem pro znak a prapor Veřovic se stala
obecní pečeť z roku 1749. V roce 1992 byl obnoven pomník s pamětní deskou před lípou svobody, zasazenou
dne 28. října 1923 na památku vyhlášení samostatného Československa.
Obec je dobře dopravně dostupná, má širokou nabídku pohostinských služeb a ubytování, dobře provozované lyžařské

středisko a aktivní zájmové spolky, které zajišťují celou řadu tradičních společenských
akcí. Veřovice jsou však především klidovým územím s hodnotným přírodním
prostředím CHKO Beskydy a Přírodního parku Podbeskydí s mnoha turistickými
trasami, které nabízejí jedinečné výhledy do okolní malebné krajiny.

Obec Veřovice, 742 73, tel.: 556 857 093, fax: 556 857 093
obecni.urad@verovice.cz • www.verovice.cz

Veřovice
První zmínka o obci pochází z roku 1581, kdy byla souãástí

hukvaldského panství. Podhorská vesnice Ostravice získala jméno
podle stejnojmenné fieky, která byla aÏ do roku 1928 hranicí mezi Moravou
a Slezskem. PÛvodnû patfiila k nejvût‰ím obcím v zemi. Táhla se do kilometrov˘ch vzdáleností po levém
bfiehu fieky Ostravice od Fr˘dlantu n. O. aÏ po slovenskou hranici. Obec leÏí v malebném údolí mezi Lysou
horou (1323 m) a Smrkem (1276 m). Známá je také tím, Ïe zde ãasto pob˘val básník Petr Bezruã, kter˘
odtud podnikal známé „v˘plazy“ na Lysou horu. V obci se zachoval Bezruãuv srub, hojnû nav‰tûvovan˘
turisty. Nachází se zde také jeden z nejvût‰ích lesních závodÛ na Moravû. JiÏní katastrální hranice prochází
pfiehradní hrází vodního díla ·ance, vybudovaného v letech 1964 – 1969. Sypaná hráz je 63,5 m vysoká
a udrÏí aÏ 64 milionÛ m3 pitné vody pro Ostravsko. Ostravice dnes patfií k nejv˘znamnûj‰ím turistick˘m

a rekreaãním centrÛm v Beskydech. Hory, hluboká údolí,
nenaru‰ená pfiíroda, v˘borné lyÏafiské tratû, to v‰e láká milovníky
pfiírody, turisty a sportovce. V obci je mnoho horsk˘ch hotelÛ a
chat, které nabízejí své sluÏby. Nûkteré z nich jsou vybaveny kryt˘mi
bazény s moÏností vodoléãby a rehabilitace, saunou a také tenisov˘mi
kurty, hfii‰ti a tábofii‰ti. V letní sezónû se v obci pofiádají známé
v˘stavy „Zájmová umûlecká ãinnost v Beskydech“.

Do Ostravice se z Fr˘dlantu nad Ostravicí dostanete ãetn˘mi autobusov˘mi
a vlakov˘mi spoji.

OstraviceOstraviceOstravice

Báječná místa, která byste neměli minout

Muzeum vystěhovalectví
Expozice o vystěhovalectví

Životní podmínky obyvatel pod-
horských vesnic Valašska se ne-
zlepšily ani po revolučních přemě- 
nách v polovině 19. století. Chudob- 
ná políčka nebyla schopna uživit 
početné rodiny dřívějších tkalců, 
ševců a jiných řemeslníků, jenž 
v důsledku nastupující průmyslové 
výroby přicházeli o zdroj obživy.

Mnohdy ze zoufalství, ale s na-
dějí na lepší život, opouštěly v 50. 
a 60. letech 19. století stovky oby-
vatel severovýchodní Moravy své 
domovy a vydávaly se na dalekou 
cestu přes moře. Pod dojmem jejich 
zpráv o životě ve svobodné zemi je 
následovaly další desítky tisíc jejich 
příbuzných a známých. Usilovnou 
prací v obtížných podmínkách bu-
dovali v Americe svůj nový domov, 
a jen osobní korespondence zůsta-
la pojítkem se starou vlastí, s pří-
buznými a přáteli, které již nikdy 
neměli spatřit.

Politický vývoj v Evropě v první 
polovině 20. století vedl ke dvě-

ma světovým válkám. Ty narušily 
existující spojení našich emigrantů 
s jejich mateřskou zemí. Rozděle-
ní světa „železnou oponou“ po II. 
světové válce znamenalo přetrhání 
všech kontaktů.

Při pátrání po historii svého rodu 
v Americe přicházeli potomci čes-
kých emigrantů k poznání, že tato 
historie je poměrně krátká, zhruba 
stoletá. Věděli, že jejich rody exis-
tovaly i ve vzdálenější minulosti, 
a začali hledat jejich kořeny.

Stálá expozice o vystěhovalectví do 
Ameriky „Naděje má jméno Texas“ 
pomohla za deset let své existence 
mnoha těmto potomkům navázat 
kontakty se vzdálenými příbuzný-
mi ve „staré vlasti“.

Expozice je přístupná po domluvě.

Kontakty: 
OÚ Lichnov, tel.: 556 855 017
e-mail: obecniurad@tkrlichnov.cz
MUDr. Josef Šimíček,
tel.: 556 855 067
e-mail: josefsimicek@tkrlichnov.cz

Kozlovický mlýn má svou duši
Jolana Plačková

Nedaleko dolního konce vesnice 
Kozlovice, na pravém břehu říčky 
Ondřejnice, tam kde se říčka za-
řezává do vršků Palkovických hů-
rek a vytváří zde přírodní kaňon, 
stával zchátralý mlýn. Patřil ke čty-
řem nejstarším v Kozlovicích, jenž 
byly zapsány v prvním dochovaném 
vrchnostenském urbáři z r. 1581.

Kdysi tu žil pan Šmířák a kroniky 
píšou, že se dobře znal s Leošem Ja-
náčkem, který ostatně „Na mlýně“ 
býval častým hostem. Inspirace, 
kterou čerpal Janáček při kompo-
nování Její pastorkyně, zde však do 
dnešních dob zůstalo ještě mnoho.

Přáním nového majitele bylo vy-
budovat zde areál, který by skloubil 
prvky výjimečné atmosféry a histo-
rického pozadí s širokou nabídkou 
kvalitních gastronomických a uby-
tovacích služeb. 

Zrekonstruovaný mlýn s 250 m 
dlouhým náhonem a plně funkč-
ním mlýnským kolem – nabízí sty-
lové ubytování, posezení v maleb-
né restauraci „U mlynářky“ i malé 
muzeum mlýnských artefaktů s ko-
várnou, sklípkem a krbem. 

Tvář areálu ještě prochází drobný-
mi úpravami, ale již nyní má svou 
duši. Utvářela se věky a lidmi, kte-
ří zde na chvíli spočinuli. A utvářet 
se bude i nadále, nyní však za tiché 
přítomnosti malé dřevěné kapličky 
zasvěcené sv. Florianovi. Té letos 
požehnal biskup František Václav 
Lobkowicz. Místo se tak stalo oblí-
beným svatostánkem nejen pro ná-
hodné poutníky, ale i pro zamilova-
né páry, které si zde říkají své ano. 

Ještě letos se chystá provozovatel 
areálu Na mlýně instalovat na pro-

tilehlém kopci malou zvoničku se 
zvonem sv. Barbory. Návštěvníkovi 
se tak naskytne ojedinělý pohled na 
celé Kozlovice i na mlýn. Koutkem 
oka také možná zahlédne budovu 
starého fojtství, která v 18. století 
hostila na svém výměnku první tri-
viální školu v obci. Dlouhou dobu 
tato budova chátrala, ale s tím je 
již konec. Záměrem provozovatele 
je vybudovat zde skanzen mapující 
vývoj školství v regionu, vč. ukázky 
malotřídky i s kantorem, a expozici 
věnovanou historii obce Kozlovice.

Kdyby se vám zdála cesta daleká, 
můžete využít nabídky nově ote-
vřené sítě půjčovny jízdních kol.

ŽLuťáSEK
Nová síť půjčoven jízdních kol

v podhůří Beskyd
zahajuje provoz dne 17. června

Půjčovny budou propojeny infor- 
mačním systémem tak, aby v které- 
koliv lokalitě bylo možné zanechat 
zapůjčené jízdní kolo a byl o tom 
proveden záznam včetně vyúčto-
vání půjčovného. Od 17. 6. budou 
půjčovny na těchto provozovnách.

Penzion Letohrádek
Frýdlant nad Ostravicí
web: www.find-restaurant.com/ 
letohradek.htm
tel.: 731 164 468, 558 678 387
Areál Na Mlýně, Kozlovice
web: www.namlyne.cz
tel.: 732 825 030, 558 640 789
Městský pivovar Štramberk
www.truba.cz, tel.: 556 808 843

Všechna kola budou zhotovena ve 
žluté barvě a přizpůsobena tech-
nickým požadavkům a zákonným 
normám pro provoz na silnici. Více 
o půjčovnách a jejích službách na 
www.truba.cz.
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Kopfiivnice vzniká jako osada pod hradem ·ost˘n
nûkdy ve druhé polovinû 13. století. MnoÏství

archeologick˘ch nálezÛ v‰ak napovídá, Ïe území bylo
osídleno jiÏ ve star‰í dobû kamenné. Poprvé se
Kopfiivnice zviditelÀuje roku 1812, kdy vzniká továrna
na kameninu a hlinûné zboÏí a poté v roce 1850, kdy je
zaloÏena koãárovka Ignácem ·ustalou. Dílna se pozdûji
rozrostla v továrnu, dnes známou jako automobilka
TATRA. Dne‰ní Kopfiivnice nabízí bohat˘ v˘bûr kultur-
ního i sportovního vyÏití.

O d loÀského roku ãeká na v‰echny náv‰tûvníky Kopfiivnice pfiíjemné pfiekvapení. Kromû
známého muzea automobilÛ, byly totiÏ ve mûstû vytvofieny tfii zbrusu nové muzejní expo-

zice. V prostorách Technického muzea jde o expozici vûnovanou Danû a Emilovi Zátopkov˘m,
v prostorách zrekonstruované ·ustalovy vily, v nedalekém parku, o expozici vûnovanou Ïivotu
a dílu malífie ZdeÀka Buriana a kopfiivnické majolice a koneãnû v budovû b˘valého Fojtství
o expozici mapující historick˘ v˘voj území mûsta Kopfiivnice.

V ‰echny expozice spojuje pfiedev‰ím netradiãní pojetí a vyu-
Ïití fiady moderních multimediálních prvkÛ, které strhnou

pozornost dûtí stejnû jako dospûl˘ch. Napfiíklad vstup do expozice
manÏelÛ Zátopkov˘ch evokuje v náv‰tûvníkovi pocit, Ïe právû
ve‰el na stadion pln˘ burácejících lidí, ktefií sledují, jak svÛj Ïivotní
závod dobíhá legendární olympionik Emil Zátopek. Na velko-
plo‰né obrazovce lze shlédnout autentické zábûry ze znám˘ch

závodÛ, kde Zátopek triumfoval, nechybí ani fotografie, medaile, poháry a fiada trofejí, které
oba manÏelé bûhem svého Ïivota nasbírali. Pocit dobrodruÏství a exotiky pro zmûnu navozuje
expozice vûnovaná dílu kopfiivnického rodáka ZdeÀka Buriana. ¤adu vystaven˘ch exponátÛ
tohoto malífie opût doplÀují promítané filmy a dokumenty, vytvofiené z Burianov˘ch obrazÛ,
které jsou doprovázeny hudbou a zvuky, jeÏ náv‰tûvníka pfienesou do tisíce let staré historie.
Nelze opomenout ani imitaci kostry pravûkého je‰tûra, která celou expozici propojuje. V ·usta-
lovû vile, kde je Burianova expozice umístûna, se rovnûÏ nachází
unikátní sbírka kopfiivnické majoliky a kachlov˘ch kamen. Kdo
by chtûl poodhalit rou‰ku tajemství v˘voje území mûsta, tomu je
zase urãena kompletnû zrenovovaná expozice v budovû Fojtství.

Kontakt:
Mûstské informaãní centrum Kopfiivnice
ObráncÛ míru 368, 742 21 Kopfiivnice
tel.: 556 82 16 00, fax: 556 82 14 88, e-mail: ic@kdk.cz
•  www.kdk.cz  •  www.koprivnice.cz 

·tramberk, malebné mûsteãko na
svazích Zámeckého kopce, Bílé hory,

Kotouãe, Libotínsk˘ch vrchÛ a âerveného
kamene, byl zaloÏen v roce 1359 morav-
sk˘m markrabûtem Janem Jindfiichem
Lucembursk˘m. Mûstu i ‰irokému okolí
vévodí zfiícenina hradu Strallenberg
z 13. století s válcovou stráÏní vûÏí zva-
nou Trúba, upravenou v roce 1903 na
rozhlednu. Neopakovateln˘ architekto-
nick˘ unikát pfiedstavuje lidová architek-
tura vala‰sk˘ch rouben˘ch chalup z 18.
a 19. století. Vût‰ina z nich tvofií Mûstskou
památkovou rezervaci. ·tramberk proslavil také voÀav˘ cukráfisk˘ v˘robek – perní-
kové „·tramberské u‰i“. Pobyt ve mûstû si mÛÏete zpfiíjemnit pûknou procházkou
Národním sadem na Kotouãi. V prÛbûhu let zde vznikla galerie soch a památníkÛ
na‰ich národních velikánÛ. Z Kotouãe jsou pfiekrásné pohledy na ·tramberk, pro
svou malebnost naz˘van˘ „Moravsk˘ Betlém“. Nejv˘znamnûj‰ím místem Národního
sadu je Jeskynû ·ipka, která proslavila ·tramberk ve vûdeckém svûtû archeologick˘mi
nálezy zlomku ãelisti neandertálského dítûte a kosterních pozÛstatkÛ pravûk˘ch zvífiat.
Tyto nálezy inspirovaly malífie ZdeÀka Buriana v jeho díle. Obrazy tohoto svûtozná-
mého malífie a oblíbeného ilustrátora dobrodruÏn˘ch románÛ mÛÏete od roku 1992

kaÏdoroãnû zhlédnout na sezonních v˘stavách v Muzeu
ZdeÀka Buriana pod Námûstím. Pobyt ve ·tramberku
si mÛÏete zpestfiit náv‰tûvou ‰tramberské expozitury
Muzea Novojiãínska na Námûstí, kde jsou umístûny
paleontologické sbírky – zkamenûliny z Kotouãe, arche-
ologické nálezy z jeskynû ·ipky. âást v˘stavy je vûnována
historii hradu a mûsta ·tramberka a jedineãn˘m
národopisn˘m sbírkám. Také doporuãujeme nav‰tívit
Botanickou zahradu a Rozhlednu na Bílé hofie.

MIC ·tramberk – Zauliãí 456, 
tel./fax: 556 812 085, e-mail: mic@stramberk.cz
web: www.stramberk.cz

Štramberk
www.stramberk .cz

Kopřivnická muzea již kompletní
Slavnostním otevřením nové muzej- 
ní expozice v budově Fojtství v Ko-
přivnici, které proběhlo 25. května 
2006, se stala veřejnosti přístupná 
poslední z řady nových expozic vy-
budovaných loni v Kopřivnici.

Ve městě díky tomu vznikl zajímavý 
muzejní komplex. Automobilové 
unikáty značky Tatra mohou ná-
vštěvníci zhlédnout v Technickém 
muzeu. Spolu s bohatou sbírkou 
tatrovek (v některých se mohou ná-
vštěvníci dokonce i vyfotit) zde na-
lezla své útočiště i expozice věno-
vaná Emilovi a Daně Zátopkovým. 
Ta je pojata velmi netradičně a nutí 
každého návštěvníka používat fan-
tazii. O spoustu zajímavých prvků 
a působivé osvětlení tady skutečně 
není nouze.

Druhé z představovaných muzeí 
se nachází v Šustalově vile v ne-
dalekém parku. Pod jednou stře-
chou se zde setkávají hned dvě 
významné expozice. Jedna je věno- 
vána kopřivnické majolice, kera-
mice a kachlovým kamnům, která  
se v Kopřivnici téměř 150 let vy-
ráběla. Druhá nabízí pohled na 
bohaté dílo a život kopřivnického 
rodáka, malíře a ilustrátora Zdeňka 

Buriana. Především projekce filmů 
sestříhaných z Burianových obra-
zů nás vtáhne do malířovy fantazie, 
do dobrodružného světa, dávno za-
niklého.

Třetím zastavením je opravdu his-
torická záležitost. Již zmiňované 
muzeum Fojtství. Místo, kde v po-
lovině 19. století sestrojil Ignác 
Šustala své první bryčky a začal tak 
tradici výroby vozidel, dnes světově 
známých tatrovek. Několik Šusta-
lových kočárů lze dodnes spatřit 
v původní stodole vedle budovy 
fojtství. Nejstarší budova v Ko-
přivnici dnes slouží k prezentaci 
historického vývoje území města 
Kopřivnice od nejstarších dob až 
po současnost. Celá expozice je 
doplněna prezentací významných 
osobností města.

Pro ty, jež se rozhodnout do Ko-
přivnice zavítat, je navíc připra-
vena zajímavá slevová vstupenka. 
Podle hesla čtyři expozice za jednu 
cenu, mohou návštěvníci v případě 
prohlídky všech expozic, čerpat při 
zakoupení této vstupenky výraznou 
slevu. Tak neváhejte a přijeďte. Mu-
zejní expozice v Kopřivnici jsou zá-
žitkem pro celou rodinu.

Co je nového u našich šenkovních 
bratrů ve Štramberku?

Jolana Plačková

Městský pivovar Štramberk se 
nachází přímo na štramberském 
náměstí v historickém domě číslo 
popisné 5, který patří mezi původ-
ní právovárečné měšťanské domy. 
Místní tradice vaření piva zde byla 
obnovena po 150 letech. Letos 
v květnu slavil Městský pivovar ve 
Štramberku své první narozeniny. 

Návštěvníci při této příležitosti 
prolili hrdlem za dva dny 1800 litrů 
výtečného domácího kvasničáku 
Trubače. Nepotřebovali k tomu 
ani příliš mnoho času: pan Ma-
rek z Rybí dokonce jen 3,7 s!! Stal 
se tak rekordmanem celých dvou- 
denních oslav. Ženy neměly důvod 
pospíchat a Trubače si vychutnáva-
ly relativně pomalu, tj. za 10,10 s 
nejrychlejší z nich. Ve Štramberku 
se tedy vypilo, co se dalo. 17% le-
žák, který se vaří jen slavnostně, se 
vypil již v prvním dnu oslav.

Sládek Městského pivovaru podal 
od své dřevěné pivovarnické lim-

py zúčtovací hlášení, že za minu-
lý rok se vypilo více než 600 hek-
tolitrů piva, tj. 60 000 litrů. Tra-
diční nabídka světlého a tmavého 
ležáku plzeňského typu byla v prů-
běhu roku 2005 doplněna pivními 
speciály – višňovým a švestkovým 
pivem. Na letošní soutěži „Zla-
tá pivní pečeť“ v Táboře se světlé 
i tmavé pivo ze štramberského 
Městského pivovaru umístilo shod-
ně na šestém místě v kategorii 
minipivovarů. V dubnu roku 2006 
se stal pivovar právoplatným čle- 
nem Svazu malých nezávislých 
pivovarů.

Jinak se nic nezměnilo; stále se 
zde vaří světlý nefiltrovaný ležák 
plzeňského typu Trubač a tma-
vý nefiltrovaný ležák flekovského 
typu The Troobacz. Stále výtečná 
domácí kuchyně. Stále je tu dobře. 
Čím dál tím lépe. Nové mariášové 
karty s motivy Štramberka vydá-
vá Městský pivovar ještě letos – 
o mariášovém turnaji na území 
Valašského království budeme za-
včas informovat.

Báječná místa, která byste neměli minout
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je romantické mûsto situované na území osídleném jiÏ v dobû bronzové. Lze zde nalézt odkazy
na dobu fiímskou, období budování hradi‰È a první písemná zmínka z roku 1251 signovaná Pfie-
myslem Otakarem II. dokládá, Ïe je jedním z nejstar‰ích mûstsk˘ch sídel severní Moravy.
Mûsto se rozvíjelo díky své poloze na kfiiÏovatce star˘ch obchodních cest a od 14. století se
stalo v˘znamn˘m centrem fiemesel, ‰kolství a pozdûji i prÛmyslu. Konec 16. století a první
dvû desetiletí na zaãátku 17. století byly pro Pfiíbor „zlat˘m vûkem“. V roce 1617 si mûsto
mohlo dovolit pronajmout hukvaldské panství s mûsty Ostravou a Bru‰perkem. Jeho rozkvût
byl pfieru‰en tfiicetiletou válkou.
Svûtovou proslulost Pfiíbor získal jako rodi‰tû zakladatele psychoanal˘zy Sigmunda Freuda
a z osobností, které zde nûjak˘ ãas Ïily, nutno vzpomenout sv. Jana Sarkandra. Pro svou roz-
sáhlou historickou zástavbu je od roku 1989 Pfiíbor mûstskou památkovou rezervací.
Námûstí s renesanãními mû‰Èansk˘mi domy je v˘jimeãné sv˘mi podloubími, která je lemují
ze tfií stran. V blízkosti námûstí se nachází nûkolik kostelÛ rÛzn˘ch stavebních slohÛ a roz-
sáhlá piaristická kolej. V budovû je pozoruhodn˘ barokní refektáfi s bohatou freskovou a ‰tu-
kovou v˘zdobou. Dnes slouÏí mûstskému muzeu s expozicí vûnovanou S. Freudovi. 
Péãe o architektonické dûdictví ãiní Pfiíbor pfiíjemn˘m místem pro obyvatele i náv‰tûvníky.
Kultivovanou atmosféru mûsta rozvíjí i mnoÏství umûleck˘ch aktivit, zamûfien˘ch pfiede-
v‰ím na mládeÏ. V˘znamnou tradici zde mají hudební orchestry, které dosahují profesio-
nálních kvalit. Svou popularitu získává i mezinárodní dûtská v˘tvarná soutûÏ, která pomáhá
rozvíjet odkaz Sigmunda Freuda. 

V roce 2006 si bude Pfiíbor pfiipomínat 150. v˘roãí
narození S. Freuda nûkolika slavnostními akty.
Nejv˘znamnûj‰ím bude otevfiení rodného domu
S. Freuda vefiejnosti 27. kvûtna 2006, nad kter˘m
pfievzal zá‰titu prezident âeské republiky Václav
Klaus.

Mûstské informaãní centrum
tel.: 556 455 444
e-mail: mic@pribor-mesto.cz
web: www.pribor-mesto.cz

Půvabná obec Hukvaldy se nachází na úpatí Palkovických hůrek v malebném podhůří Beskyd na valašsko-lašském rozhraní a dominuje jí zřícenina 
jednoho z nejmohutnějších středověkých hradů na Moravě. Jeho vznik spadá do 2. pol. 13. století. Prošel mnoha stavebními úpravami, v bojích byl

často poškozen. V roce 1762 hrad zcela zničil rozsáhlý požár. Nyní je částečně zrestaurován a práce na jeho záchraně stále pokračují. V hradní mottě
je koncertní pódium. Na druhém hradním nádvoří u kaple sv. Ondřeje se každoročně koncem listopadu koná Ondřejská pouť. Ke hradní studni na
pátém nádvoří se váže několik pověstí. Pro turisty zde nechybí občerstvení v malé vinárně u druhé hradní brány. Hrad je navštěvován také díky
kulturním akcím – středověké rytířské slavnosti, koncerty, divadelní představení. Každoročně se zde koná slet čarodějnic a setkání strašidel.
Návštěvníkům jsou poskytovány prohlídky hradních prostor s průvodcem a výkladem o historii hradu.

Cesta na hrad vede oborou, v níž se dochovalo mnoho vzácných stromů, je zde chována daňčí a mufloní zvěř. V oboře se nachází také amfiteátr
s výbornou akustikou či pomníček Lišky Bystroušky na paměť prvního uvedení opery Příhody Lišky Bystroušky na tomto jevišti v roce 1959.

Veliké oblibě se na Hukvaldech těší Mezinárodní hudební festival, který probíhá v měsících červenec a srpen v amfiteátru nebo v prostorách hradu.
V podhradí je mnoho dalších historických objektů: především rodná škola Leoše Janáčka, s pamětní světničkou tohoto slavného hukvaldského rodáka 
a malou galerií. Na podzim minulého roku bylo v centru obce otevřeno Muzeum cínu a Jurkovičova světnička spolu s hezkou prodejnou AlmiDecor se 
suvenýry a pěknými bytovými doplňky. Hned vedle školy je barokní kostel sv. Maxmiliána, naproti zámeček olomouckých arcibiskupů. Za návštěvu
stojí rekonstruovaný Památník Leoše Janáčka, který se rovněž těší velkému zájmu návštěvníků Hukvald.
V obci je několik stylových restaurací. V místní části Dolní Sklenov byl v hostinci U zastávky otevřen minipivovar, kde se vaří kvasnicové pivo.

Hukvaldy
Informační centrum: Hukvaldy 40,
tel.: 558 699 221, web: www.hukvaldy.cz
Bylo přemístěno do rodné školy Leoše Janáčka.

Expozice v rodném domě Sigmunda Freuda
Rekonstrukce Freudova rodného 
domu v Příboře byla zdárně ukon-
čena a svou vnitřní i vnější ar-
chitekturou se vrací do 2. poloviny 
19. století. Rekonstrukce vychází 
ze studií určujících vzhled domu 
podle dobových zobrazení a také 
z historicko stavebního průzkumu. 
Z dokumentačního materiálu je 
možné jen částečně doložit původ-
ní vzhled domu v době, kdy se Sig-
mund Freud narodil (6. 5. 1856).

Doloženo je, že rodina Freudových 
obývala horní podlaží, které si pro-
najala od vlastníka domu J. Zajíce. 
Nelze ale s jistotou říci, ve které 
místnosti se Sigmund Freud naro- 
dil ani doložit žádné originální 
předměty z doby jeho pobytu v pří-
borském domě. Rodina se odstě-
hovala koncem r. 1858 do Lipska. 
V roce 1859 se pak usadila ve Vídni.

Rodný dům je chápán jako je-
den exponát, který by se měl v bu-
doucnu stát součástí areálu Centra 
S. Freuda. Na základě toho může 
dojít také ke změně expozice tak, 
aby ladila s novou koncepcí Centra. 
Autorkou scénáře expozice s ná-
zvem: Sigmund Freud s námi! je 
paní PhDr. Věra Tomolová.

Dnes je expozice pojata jako multi-
mediální produkt (sluchátkový bez-
drátový průvodce, filmový doku- 
ment promítaný na plazmové plát- 
no, internetové spojení s muzei 
Freuda ve Vídni a v Londýně). Celý 
obsah je postaven na tom, že rod-
ným domem návštěvníky provází 
svým hlasem samotný S. Freud. 
Námět expozice vychází z karika-
tur Vladimíra Jiránka, které po-
zvou návštěvníka do děje expozice 
a následně se objeví v grafice v jed-
notlivých místnostech. Animovaná 
figurka profesora Freuda tak sou-
časně s jeho hlasem a humorem 
pozitivní manipulací zapojí účast-
níka do prohlídky RD. 
Samostatně je pak tvorba pana Ji-
ránka zastoupena v minigalerii RD 
(karikatury vycházející z psychoa-
nalýzy a Freudovi osobnosti).
Naprostý nedostatek originálních 
dokladů o pobytu S. Freuda v Pří-
boře je nahrazen iluzivní malbou 
gauče pro psychoanalytické sean-
ce, vitrínami, knihovnami s dílem 
a odkazem SF, exponáty nalezené 
v době rekonstrukce, panely s foto-
kolážemi a fotomontážemi, filmem 
– volným vyprávěním a připome-
nutím významných a zajímavých 

památek v Příboře, které byly do-
minantní již ve 2. polovině 19. sto-
letí a tvořili charakter města, pro-
jektovou dokumentací Centra SF. 
Umělecké dílo – měděnou repliku 
pohovky, na níž sedávali pacienti 
S. Freuda, která stojí před rodným 
domem si návštěvníci mohou vy-
zkoušet a vyfotografovat se na ní.

Samostatná část expozice je vě-
nována charakteru díla Sigmunda 
Freuda a jeho významu a odkazu až 
do současnosti (projekt Centrum 
S. Freuda a činnost Společnosti S. 
Freuda v Příboře).
Velmi důležitým obohacením celé 
expozice je instalace internetové-
ho spojení s domy, kde trávil vět-
šinu svého života, a to ve Vídni 
(Sigmund Freud Museum, Vien) 
a v Londýně (Freud Museum Lon-
don). Kontakt návštěvníka s těmi-
to muzei je zajištěn nepřetržitě po 
celou dobu prohlídky RDSF. Pro-
střednictvím internetu návštěvník 
ve Vídni a v Londýně získá všechny 
další potřebné informace o Fredo-
vě osobním životě, jeho odborných 
aktivitách, dostane se do speciální 
knihovny a může také komuniko-
vat s odbornými institucemi ce-
lého světa, které pokračují v díle 
S. Freuda. (Spolupráce mezi tě-
mito muzei je deklarována ve spe-
ciálních smlouvách o spolupráci, 
které Městu Příbor tuto skutečnost 
umožňují).

Rodný dům S. freuda byl slavnost-
ně pro širokou veřejnost otevřen 
v sobotu 27. května 2006 v 15.00 h 
a prvním návštěvníkem, který pře-
střihl pásku, byl prezident ČR pan 
Václav Klaus. 
Na skutečnou podobu rodného do- 
mu svého předka se přijeli podívat 
také příbuzní pana Freuda. Prav-
nuk David Freud (expozici věnoval 
knihu z rodinného jmění, kterou 
dostal ještě 12letý Sigmund jako 
školní cenu), tři pravnučky Doro-
thy Elford, Caroline Penny (sestra 
Davida Freuda) a Jane McAdam 
Freud, která již v dubnu pokřtila 
knihu Freudův Příbor a nyní věno-
vala expozici RD jedno ze svých děl 
– pamětní medaili.
Muzeum je tedy obohaceno o Sig-
mundovu knihu, jenž osobně užíval 
a o umělecké dílo jeho pravnučky.

Rodný dům je prostorově velmi 
malý a členitý, proto se prohlídky 
organizují s maximálním počtem 
15 osob. Délka trvání jedné pro-
hlídky je odhadnuta asi na 30 mi-
nut, ale u internetových stránek 
v expozici i u ostatního a zajímavé-
ho mobiliáře se můžete zdržet sa-
mozřejmě podle vlastního uvážení.

Všechny návštěvníky srdečně zve-
me a doufáme, že i příjemně pře-
kvapíme.

Ing. Lenka Filipová
Město Příbor, odbor IKCR

Báječná místa, která byste neměli minout
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je kouzelné město se spoustou kulturních památek
a zajímavostí, možností kulturního, sportovního
i společenského vyžití. Jeho srdcem je Masarykovo
náměstí, které je považováno za jedno z nejkrásněj-
ších v naší zemi. Právě zde se v průběhu letní sezóny 
odehrává většina akcí Novojičínského kulturního léta, 
které nabízí bohatý program nejen místním občanům, ale i návštěvníkům města. Dalším
místem, kde je možné hodnotně strávit chvíle volného času, jsou prostory Žerotínského
zámku. Kromě stálých expozic klobouků a zámeckého interiéru období biedermeieru zde
můžete v průběhu celého roku navštívit spoustu zajímavých výstav, přednášek a jiných akcí 
pořádaných Muzeem Novojičínska, které v zámku sídlí. Sportovci si jistě vyberou z velmi
bohaté nabídky novojičínských sportovišť, kde je mimo jiné možné zahrát si squash, tenis, 
badminton či bowling nebo si zaplavat v krytém či venkovním bazénu. Turisté mohou využít
husté sítě značených pěších i cyklistických tras, jimiž je protkáno blízké i vzdálenější okolí
města. Po krásách Městské památkové rezervace Nový Jičín vede kroky turistů Městská
turistická trasa. Nejzajímavější místa v okolí Nového Jičína můžete objevovat na trase
s názvem Novojičínská Kopretina,  jejíž  celková délka čítá 80,5 km. Trasa  je však sestavena
tak, že ji můžete absolvovat i po částech, a to pěšky a za příznivého počasí i na kole. Pro
letošní sezónu je nově připravována cyklotrasa Jesenická kyselka. Propojením stávajících
cyklotras vznikne okruh, který cyklisty z Nového Jičína zavede přes Loučku a Bernartice nad 
Odrou do Jeseníka nad Odrou k pramenům Jesenické kyselky a přes Hůrku, Vlčnov a Starý
Jičín zase zpět do Nového Jičína. Ke všem jmenovaným trasám byly vytvořeny turistické

záznamníky s popisem trasy a mapkou.
Nejen tyto záznamníky, ale i další propagační
materiály a nejrůznější informace o městě jsou
pro Vás připraveny v Informačním centru
Nový Jičín. Najdete jej na Úzké ulici při
vchodu na náměstí od Žerotínského zámku.

tel./fax: 556 711 888
e-mail: icentrum@novy-jicin.cz
www.novyjicin.mic.cz
www.novy-jicin.cz

Nový JičíN

ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA
Malebným údolím vsazeným mezi vrcholky Hlásnice, Jedle a Mořkov-
ské hory se jako dlouhý had vine cesta do Nového Jičína. Lemují ji upravené 
domky, políčka a louky vísky Životice, které dominuje kostel sv. Jana Křtitele.

Dnes už by nikoho nenapadlo, jaké škody tady v roce 1997 způsobila jinak
mírumilovná říčka Jičínka. Nemusíte se obávat ani strašlivé Gajduškovy
loupežnické roty, která v Životicích řádila počátkem 18. století a naháněla 
hrůzu celému okolí.

Ve vesnici panuje pořádek a pohostinnost. Tu si nejvíce
vychutnáte v rámci tradičního srpnového „dne obce“.

A pokud by Vám to bylo málo, vězte, že u jedné staleté lípy
byly v r. 1898 vykopány zlaté uherské dukáty. Tehdejší rychtář 
je rozdal chudým rodinám. Možná příště vyjde i na Vás.

OÚ Životice u Nového Jičína, tel.: 556 705 910

HODSLAVICE
obec navždy spjatá se jménem

největšího historiografa českých 
dějin Františka Palackého

(1798–1876)

Hodslavice se rozkládají v mírné kotlině podél potoka Zrzávky u západních výběžků Moravskoslezských Beskyd
na okraji Valašska. První historická zmínka je z roku 1411. Nejstarší památkou lidového stavitelství je gotický

dřevěný kostelík patrně ze začátku 15. století s písemně potvrzenou přestavbou r. 1551. Další dominanty obce jsou
dva kostely v jejichž blízkosti stojí nejznámější hodslavický objekt: prostý domek, který jako novou evangelickou
školu postavil r. 1796 učitel, krejčí a vesnický písmák Jiří Palacký, otec pozdějšího historika F. Palackého. V rodném
domku, který je zároveň národní kulturní památkou, se dnes nachází expozice přibližující život a dílo slavného
rodáka.Muzeum Františka Palackého má obvyklou otvírací dobu, ale prohlídku si můžete objednat i na tel. čísle: 
556 750 236, fax: 556 705 393

Na jednom ze severozápadních kopců stojí bývalý větrný mlýn holandského typu z r. 1864. Okolí Hodslavic
nabízí mnoho různých možností krátkých vycházek – k přehradě Kacabajka s chráněným územím vstava-

čové louky, do lesa Čtenice ke studánkám železité a sirnaté vody, tzv. Tropickým údolím k přehradě Čerťák
nebo po značených turistických cestách přes Trojačku (715 m, přírodní rezervace) po hřebenu hor trasou každo-
roční Palackého stezky na Velký Javorník (918 m). Hodslavice mají i řadu hřišť, tenisové kurty či cyklistickou
stezku. V zimě mírné okolní kopce tvoří výborný běžkařský terén.

Vítejte u nás v Hodslavicích!

www.hodslavice.cz

Báječná místa, která byste neměli minout
Památník Františka Palackého v Hodslavicích

Dům vystavěl na konci 18. století 
Jiří Palacký, otec Františka Palac-
kého, který zde zřídil evangelickou 
školu. Ta byla činná do roku 1829.

František Palacký se narodil 14. 
června 1798. Byl druhorozeným 
synem luteránského řídícího uči-
tele na evangelické škole v Hod-
slavicích. Zde na samém okra-
ji Valašska žila rodina Palackých 
už čtvrtou generaci. František 
iž od mládí projevoval velké na-
dání, rád četl a byl nejlepším žá-
kem otcovy školy. Od roku 1807 
navštěvoval zámeckou školu osví-
cené hraběnky Marie Walburgy 
Truchsess-Zeil v nedalekém Ku-
níně. V roce 1809 odešel studovat 
na Slovensko, nejprve na latinské 
gymnázium do Trenčína a poté od 
roku 1812 na evangelické lyceum 
v Bratislavě. Palacký studia nedo-
končil a univerzitního vzdělání se 
mu už ani později nedostalo. 

Roku 1823 odešel do Prahy, kde jej 
uznávaný slavista Josef Dobrovský 
získal pro práci historika. Palacký 
zůstal v Praze již natrvalo. Velmi 
rychle zde začal pronikat do teh-

dejšího buditelského, společenské-
ho a kulturního života města. Se-
známil se s řadou vynikajících čes-
kých vlastenců a vědců: Josefem 
Jungmannem, Václavem Hankou 
a dalšími. Palacký se brzy stal ve-
doucí osobností národně-obroze-
neckého dění. Stál u zrodu českého 
vědeckého časopisu, který vychází 
dodnes pod názvem časopis Ná-
rodního muzea. Stal se tvůrcem 
programů a budovatelem historic-
kých sbírek Národního muzea, or-
ganizoval vědeckou práci, založil 
významné vědecké instituce a edi-
ce jako Matice česká nebo Archiv 
český. Byl předsedou sboru pro 
zřízení Národního divadla. V roce 
1861 položil základní kámen k jeho 
stavbě. Neméně významná byla 
i Palackého činnost politická. Byl 
zastáncem myšlenky tzv. austro-
slavismu – autonomie slovanských 
národů v rámci rakouského stát-
ního celku.

Na svém nejvýznamnějším díle 
Dějiny národu českého v Čechách 
a v Moravě pracoval přes 50 let. Na 
základě úmorného studia většinou 
dosud neznámých pramenů před-

ložil veřejnosti první dějiny čes-
kého národa od jeho počátků až 
do ztráty samostatnosti nástupem 
Habsburků na český trůn v r. 1526. 
Toto působivé dílo vyzvedávající 
slavnou husitskou minulost se sta-
lo velkou posilou pro český národ 
především v jeho těžkých dobách. 

Vděčnost a úcta národa k jeho zá-
sluhám se projevila přízviskem Pa-
lackého Otec národa či Otec vlas-
ti, které mu bylo dáno ještě za jeho 

života. U příležitosti jeho sedmde-
sátin konala se slavnostní hostina 
na Žofíně, kde byl oslaven jako bu-
ditel, politik a historik. Jeho pohřeb 
byl významnější než pohřeb krá-
lovský, národ ho chápal jako svého 
vůdce a cítil k němu velkou úctu.  

Jeho rodný domek v Hodslavicích 
byl upraven jako památník a u pří-
ležitosti 170. výročí jeho narození 
zde byla otevřena expozice o ži-
votě a díle slavného hodslavského 
rodáka a odhalen pomník od aka-
demického sochaře Vladimíra Na-
vrátila. Rodný dům Františka Pa-
lackého byl prohlášen v roce 1978 
za národní kulturní památku.
 

Památník F. Palackého
v Hodslavicích
742 71  Hodslavice 108
tel.: 556 750 555

Otevírací doba:
do 31. 10. na požádání

Vstupné: 
dospělí 20 Kč, důchodci, invalidé, 
děti a ostatní slevy 10 Kč
mimořádné vstupné (mimo oteví-
rací dobu) bude navýšeno o 50%
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ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Mûsto je zasazeno do srdce Beskydsk˘ch
a Vsetínsk˘ch vrchÛ na úpatí posvátné hory

Radho‰È, od nepamûti kultovního místa v‰ech
MoravanÛ. Od poloviny 19. století byl RoÏnov
pod Radho‰tûm znám jako klimatické láznû.
V souãasné dobû je proslaven pfiedev‰ím
Vala‰sk˘m muzeem v pfiírodû.

Vala‰ské muzeum v pfiírodû je nejstar‰ím
a zároveÀ nejrozsáhlej‰ím muzeem svého druhu ve stfiední Evropû. V roce 1955

bylo vyhlá‰eno národní kulturní památkou. K pfiene-
sení prvních dfievûn˘ch staveb z roÏnovského námûstí
do‰lo v roce 1924. Dnes je muzeum soustfiedûno ve
tfiech lokalitách – Dfievûném mûsteãku, Vala‰ské
dûdinû a Ml˘nské dolinû a zahrnuje na sto dvacet
památkov˘ch objektÛ. S muzeem je jiÏ fiadu let
spojován celoroãní programov˘ cyklus „Vala‰sk˘
rok“, inspirovan˘ lidov˘m zvykoslovn˘m kalendáfiem.
Velké oblibû se tû‰í víkendové programy zamûfiené
na seznámení náv‰tûvníkÛ muzea se star˘mi, jiÏ

zanikajícími zpÛsoby hospodafiení, domácími pracemi a fiemesly.

Tak jako si neumíme pfiedstavit RoÏnov bez Vala‰ského muzea, neumíme si
pfiedstavit muzeum bez zázemí, které poskytuje náv‰tûvníkÛm ‰iroká ‰kála

sluÏeb ve mûstû a jeho okolí. TuristÛm je k dispozici ubytování v‰ech typÛ.
Celoroãní nabídka vyuÏití volného ãasu zahrnuje od jízdy na koni, plavání, pfies tenis,
lyÏování, cyklistické trasy aÏ po turistické v˘lety do okolí RoÏnova, na nedaleké
Pustevny, Radho‰È, SoláÀ a dal‰í zajímavá místa.

IC Vala‰ského království –
IC mûsta RoÏnova p. R.:
Palackého 484, 756 61 RoÏnov p. R.
tel.: 571 655 196, tel./fax: 571 619 444
e–mail: ic.roznov@valasske-kralovstvi.cz
web: www.valasske-kralovstvi.cz

Vala‰ské muzeum v pfiírodû:
Palackého 147, 756 61 RoÏnov p. R.
tel.: 571 757 111
objednávky náv‰tûv: tel./fax: 571 654 494
e–mail: muzeum@vmp.cz
web: www.roznov.cz, www.vmp.cz

Báječná místa, která byste neměli minout

Změna prohlídkových tras
v areálech rožnovského skanzenu

Od zahájení letošní letní sezony došlo k otevření nové vstupní budovy do 
Valašského muzea v přírodě zvané „Sušák“. Objekt nyní slouží jako 
centrální pokladna pro všechny tři areály muzea i jako vstupní prostor pro 
návštěvu areálu Valašská dědina a Mlýnská dolina. 
Zároveň je zde umístěna prodejna lidové umělecké tvorby a drobné občerst-
vení. V současné době se v přízemí nachází i výstava kočárů a veteránů.

Jak na dovolené propojit 
sport s kulturou? 

Navštivte Rožnov p. R.!
Časté dilema, jak co nejlépe vy-
užít volný čas, už pro vás nemusí 
být tím hlavním tématem před od-
jezdem na tuzemskou dovolenou. 
Ideálním místem pro rekreaci jed-
notlivců i celých rodin může být 
právě malebné městečko, které se 
rozprostírá pod horou Radhošť.

Historie Rožnova p. R. sahá až do 
13. století, kdy jej založil olomouc-
ký biskup Bruno ze Šaumburku. 
A z téže doby je i zřícenina hradu 
Hradisko. Poněkud bližší dobu 
počátku 19. století, kdy Rožnov 
proslul svými klimatickými lázně-
mi, nám připomíná lázeňský dům 
v městském parku. 

Valašské městečko v turisticky 
rušných obdobích žije pestrým 
kulturním životem, který po celý 
rok zajišťují T klub – kulturní 
agentura, Městská knihovna, ki-
no Panorama a Základní umě- 
lecká škola, díky kterým se zde 
sjíždějí návštěvníci z celé repu- 
bliky, kteří se každoročně těší na 
akce jako je například Valašské 
folkrockování, besedy se známými 
a zajímavými lidmi nebo na kvalit-
ní klasickou hudbu.

Nedílnou součástí tváře města se 
stalo nejstarší muzeum svého dru-
hu ve střední Evropě Valašské mu-

zeum v přírodě. Skládá se z částí: 
Dřevěné městečko, Valašská dědi-
na a Mlýnská dolina, z nichž kaž-
dá věrně ztvárňuje dřívější život na 
Valašsku jednak funkčními expo-
zicemi a také díky udržování zvyk-
lostí, rukodělných a zemědělských 
nebo folklorních pořadů. Rož-
nov je kromě kulturního vyžití vel-
mi nakloněn také sportovcům vše-
ho druhu. Přímo ve městě je k dis-
pozici koupaliště, golf, tenisové 
kurty, trampolíny, jezdecký areál 
na Hradisku či fotbalové hřiště. 
Zakotvit můžete také v jednom ze 
dvou autokempů.

Okolí města je protkáno bohatou 
sítí pěších i cykloturistických tras. 
Výchozím bodem pro pěší turisti-
ku je známý Rožnovský nultý kilo- 
metr. Kromě pestré historie, kul-
turního i sportovního vyžití je Rož-
nov samozřejmě také moderním 
městem, které je vybaveno širokou 
škálou obchodů na Masarykově 
náměstí, několika velkoobchody 
a kompletní řadou služeb občanům 
i turistům. Podrobné informace 
o městě a okolí ochotně celoročně 
zájemcům podávají zaměstnanci 
Informačního centra VK. Proto 
neváhejte a nezapomeňte letos ma-
lebné město Rožnov p. R. navštívit, 
protože každý, kdo sem jednou za-
vítá, se sem opět rád vrací.

Balíček zážitků nejen pro odvážné
Pro aktivní lidi v každém věku se v našem regionu nově nabízí „balíčky 
zážitků“. Co to znamená a kde si takový balíček můžeme pořídit? Balíček 
zážitků znamená soubor aktivit, které budou jednotlivcům a skupinám 
šité na míru. Jedná se o aktivity dobrodružné, tradiční, ve vzduchu, v po-
hodě, v přírodě… a každý si podle vlastního zaměření vybere, co by si rád 
vyzkoušel. Nabídku „balíčků zážitků“, které Informační centrum Valaš-
ského království  nabízí na svých webových stránkách, již využilo několik 
místních firem pro své týmy zaměstnanců. Jednotlivci si mohou vybrat 
například z balíčků „Pro šikovné pazúry“, „Hvězdářského“ nebo „Pro 
krásu a relaxaci“. Skupiny mohou naopak v rámci této jedinečné nabídky 
studovat na „Valašské královské univerzitě“, zúčastnit se „Valašských her“ 
nebo být dokonce „pasován na Valacha“.

Balíčky zážitků Rožnov p. R.

a Valašská svatba
a Den v nahrávacím studiu
a Plamínky opravdové pohody  
 – UNIPAR
a Sportovní lezení
a Den na golfovém hřišti
a Dědek kořenář
a Valašský adrenalinový balíček
a Karaoke párty
a Golf pro celou rodinu
a Lekce golfu s profesionálem
a Gibonův lanový balíček
a Valašský oddechový balíček
a V pohybu
a Čas pro krásu
a Tělo je chrám duše
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MikulÛvka
Obec MikulÛvka leÏí v kotlinû Host˘nsk˘ch vrchÛ pfii potoku MikulÛvka. Na vsetínském

panství se uvádí zpustlá obec Mikulková uÏ roku 1505. Kdy zanikla, není známo, snad to bylo
za válek mezi Matyá‰em Korvínem a Jifiíkem z Podûbrad. Na tomto území mûli své paseky poddaní z PrÏna,
ktefií si vystavûli chalupy, z nichÏ vytvofiil majitel panství Mikulá‰ Pázmány v polovinû 17. století novou
ves, kterou pojmenoval po sobû, Nov˘ Mikulá‰ov. Název se v‰ak nevÏil a ujalo se lidové pojmenování MikulÛvka.
Hlavním zdrojem obÏivy obyvatelstva bylo zemûdûlství. V 19. století bylo roz‰ífieno domácké tkalcovství
a mnozí z obyvatel se Ïivili i prací v lese. V letech 1810 – 1866 zde byla v provozu keramická dílna na v˘robu
kameninového a majolikového zboÏí. Jedinou dochovanou památkou mimo rouben˘ch staveb je dfievûná
zvonice z roku 1906.

Obec se stala díky své poloze vyhledávan˘m místem turistÛ i cyklistÛ. V této
rekreaãní oblasti je k dispozici v letních mûsících koupání v krásném koupali‰ti,

podzimní poãasí zve k vycházkám do okolních
lesÛ a houbafiení a v zimû si na své pfiijdou
i lyÏafii. Obcí vedou cyklotrasy, jejichÏ vyznaãení
se pfiipravuje je‰tû v tomto roce. Pohodu turistÛ
zajistí obchody, pohostinství, sportovní hfii‰tû,
sauna, miniposilovna i ubytování v soukromí.

BliÏ‰í informace na OÚ MikulÛvka
tel.: 571 453 160

MikulÛvka

První písemná zmínka o něm je z roku 1297, městem se stalo roku 1491. 
Velký rozmach zaznamenalo v druhé polovině 19. století, kdy byly po-

staveny nejen železnice a továrny, ale i školy a říkalo se 
mu Valašské Athény. V roce 1924 k němu bylo připojeno 
městečko Krásno. Centrum města je památkovou zónou.

Ve městě jsou dva zámky. Zámek Žerotínů byl v před-
minulém století přeměněn ve věznici, v níž podle

legendy pykala za svou nekvalitní kávu Maryša. Dnes je 
zde Kulturní zařízení, při jehož akcích můžete do pasu 
získat Maryšino pamětní razítko. V zámku Kinských se
nachází muzeum s expozicemi historie města, skla, gobe-
línů a nábytku. Významná je i hvězdárna – Valašská
královská observatoř, za zhlédnutí stojí lapidárium v kostele Nejsvě-
tější Trojice a Moravská gobelínová manufaktura. Město nabízí bohaté 
sportovní vyžití a je východiskem turistických a cykloturistických tras.

Informace
ČDcentrum Valašské Meziříčí
Nádražní 545, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 972 774 416
e-mail: vlm@cdcentrum.cd.cz
web: www.valasskemezirici.cz

Valašské MezIříčí
je bránou Valašska a jeho železniční a silniční křižovatkou.

ėė

Ochutnejte Maryšino kafe!
Josef Beneš

Pokud vás toulky po Valašsku 
zavedou do Valašského Meziříčí, 
neopomeňte navštívit divadelní 
kavárnu v obnoveném zámku Žero-
tínů a ochutnat v ní Maryšino kafe. 
Je to žhavá novinka letošní sezony, 
která se na zdejším nápojovém líst-
ku objevuje vůbec poprvé.

Název vychází z prostého před-
pokladu – popisuje-li známé dra-
ma bratří Mrštíků skutečný příběh, 
musela si travička Maryša odpyká-
vat dlouholetý žalář právě v zámku 
Žerotínů. V době, kdy divadelní hra 
vznikala, tady byla jediná ženská 
věznice na Moravě a ve Slezsku. 

Místní ochránci přírody před lety 
dokonce vyčistili studnu v zámec-
kém suterénu, z níž měla tato tra-
gická postava nabírat vodu a vařit 
si z ní kávu. Samozřejmě neotrá-
venou. Seriozní historici nad tím 
nesouhlasně vrtí hlavou. „Trestan-
kyně si mohly o kávě nechat jen 
zdát. Na pití dostávaly vodu nebo 
vězeňskou šlichtu,“ tvrdí odborníci 

a dodávají, že věznice proslula kru-
tými podmínkami, ačkoli ji spra-
voval ženský církevní řád.

Příběh – lhostejno, zda pravdivý 
či smyšlený – je však tady, a s ním 
i Maryšino kafe podávané v diva-
delní kavárně. „Připravujeme ho 
z vody pramenící v zámecké stud-
ni. Aby vyniklo jeho skvělé aroma, 
zaléváme ho v předehřátém šálku 
natřikrát, vždy po minutě,“ prozra-
zuje svou recepturu provozovatel 
kavárny Petr Zahradníček.

Nápoj je servírován ve stylových 
šálcích s Maryšiným obrázkem. 
Je kopií razítka, které tady přícho-
zím na požádání otisknou do tu-
ristických deníčků, na pohlednici 
nebo třeba na předloktí. Na rozdíl 
od slavné vězenkyně si návštěvníci 
mohou ke kafi dopřát také pro-
stý, ale znamenitý zákusek v po- 
době piškotu, bábovky či jableč- 
ného štrůdlu. „Případné hosty 
mohu ujistit, že po konzumaci Ma-
ryšina kafe a dezertu je osud stat-
káře Vávry rozhodně nepotká,“ 
říká kavárník.    

Valašská Madona za rohlík
Josef Beneš

Je to vcelku nenápadný výklenek 
na průčelí bývalé krásenské rad-
nice, kam si obyvatelé Valašského 
Meziříčí chodí půjčovat knihy a cé-
déčka nebo brouzdat po internetu. 
Co z něj činí pamětihodnost, ja-
kou jinde na Valašsku zaručeně ne-
najdete, je dřevěná socha Madony 
s Jezulátkem.

Před devíti lety ji z jediného kusu li-
pového dřeva vyřezal akademický 
sochař Ambrož Špetík. Téměř je-
den a půl metru vysokou polychro-
movanou plastiku vytvořil právě 
pro tento prostor, odkud neznámo 
kdy a jak zmizela socha Panny Ma-
rie. Své dílo městu pronajal na de-
vadesát devět let. Jako nájemné si 
stanovil – jeden rohlík ročně.

„Peníze ztrácejí inflací na hodnotě, 
rohlík nikoli,“ prohlásil tehdy au-
tor s humorem sobě vlastním. Kaž-
dý rok si pak při komorní slavnosti 
v městské knihovně symbolické ná-
jemné vybíral. Také k délce proná-
jmu měl své důvody. „Mám smutné 
zkušenosti. Kdyby plastiku chtě-
li v budoucnu přemístit, připadne 
mým potomkům,” říkal.

Práce na Madoně s Jezulátkem 
měla pro Ambrože Špetíka zvláštní 
význam. Přestože jeho tvorbu mů-
žete obdivovat od Karviné po Slo-
vácko a dokonce i na posvátném 
Hostýně, Valašské Meziříčí si u něj 
za celou jeho bohatou uměleckou 
dráhu objednalo pouze bustu Fran-
tiška Palackého. A i ta se několikrát 
stěhovala, než našla trvalé místo 
poblíž gymnázia.

Loni v lednu, nedlouho po převzetí 
výroční Ceny města, Ambrož Špe-
tík zemřel. Radnice oslovila jeho 
dědice, který bez váhání souhlasil: 
Nájemní vztah může nadále tr-
vat se vším, co k němu patří. Tedy 
i se skromnou slavností, byť už jen 
vzpomínkovou. 

Svůj letošní závazek město splatilo 
tradičně na konci května. Mistrovi 
synové kromě obřího sladkého pe-
čiva zdobeného listovým těstem 
a vyřezávaným ovocem převzali 
ještě o poznání menší rohlík jako 
úrok. To proto, že loňské nájemné 
nebylo kvůli umělcově úmrtí vypla-
ceno. Pořádek přece dělá přátele…

Zleva synové Radek a Igor Špetíkovi 
a velký rohlík.

Báječná místa, která byste neměli minout
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O bec Bystfiiãka se rozkládá v údolí kolem stejnojmenné fiíãky a na pfiilehl˘ch stráních. Táhne se od ústí
Bystfiiãky do Vsetínské Beãvy (315 m n. m.) aÏ po pfiehradu, nad níÏ se vypíná hora Klenov (678 m n. m.)

Îije tu necel˘ch tisíc obyvatel. Vût‰ina v˘letníkÛ i znalcÛ Vala‰ska spojuje jméno obce právû s v˘‰e zmínûnou
pfiehradou, která patfií k nejstar‰ím u nás. Postavili ji je‰tû za C. K. Rakouska ãe‰tí, rakou‰tí, ital‰tí a francouz‰tí
dûlníci. Bylo to v letech 1908–1912. PÛvodnû se pfiehrada stavûla jako jedna z men‰ích nádrÏí zam˘‰leného
prÛplavového systému Dunaj – Odra – Labe, kter˘ nebyl nikdy realizován. Dnes je tu Bystfiiãka se sv˘m
pÛvabn˘m kopcovit˘m okolím hlavnû pro rekreaci. 

BliÏ‰í informace
OÚ Bytfiiãka, tel.: 571 443 258
web: www.bystricka.cz

Nejstar‰í písemná zpráva o Vsetínû pochází z roku 1308, kdy náleÏel fiádu
templáfisk˘ch rytífiÛ a pak fiádu johanitÛ. Z fiádového znaku johanitÛ

se do znaku mûsta Vsetína dostal beránek jako symbol JeÏí‰e Krista. Je‰tû
do poloviny 19. století byl Vsetín nevelk˘m mûsteãkem. AÏ prÛmyslová revo-
luce pfiinesla zmûnu. Zaãalo se vyuÏívat obrovsk˘ch zásob dfieva, a to pfiede-
v‰ím jako zdroj tepelné energie. S bohatstvím dfieva byl spjat i vznik prvních
vsetínsk˘ch továren – cukrovaru, sirkárny a pozdûji i skláren, které byly
zaloÏeny roku 1868. Své vyuÏití zde na‰ly i továrny na v˘robu nábytku z oh˘-
baného dfieva svûtoznám˘ch firem Jakub a Josef Kohn a Bratfii Thonetové.

Na Horním námûstí se dochovalo nûkolik historick˘ch památek, jako
napfiíklad dva evangelické kostely z poãátku 19. století, klasicistní zámek,

kter˘ je jiÏ od roku 1964 sídlem OVM Vsetín, cimbufií na budovû b˘valého panského dvora,
tzv. Ma‰taliska, vystavûného v roce 1708, jehoÏ podobu dotvofiil architekt Michal Urbánek
roku 1894. K dal‰ím kulturním památkám patfií budova Staré radnice z roku 1721, barokní
sochy nebo ¤ímskokatolick˘ kostel z konce 17. století.

Dolní námûstí zdobí Obchodní dÛm ã. p. 342 a budova Státní banky ã. p. 364 s velmi
hodnotnou moderní architekturou z roku 1938 a také Jesle a matefiská ‰kola se zahradou

ã. p. 1537 z let 1948–1950.

Vsetín je také neodluãnû spojen s lidovou kulturou,
a to hlavnû s vala‰sk˘mi soubory Jasénka a Vsacan.

Mûstské informaãní centrum
Svárov 1080, Vsetín
tel.: 571 491 517, fax: 571 491 101
e–mail: ic@mestovsetin.cz, web: www.mestovsetin.cz

Co je nového ve Vsetíně?
a Po hotelu Magistr na Dolním 
náměstí, je na vsetínském Horním 
náměstí otevřen další hotel Nová 
radnice. Novorenesanční budova 
Nové radnice postavená v letech 
1898 – 1999 podle návrhu vsetín-
ského stavitele Michala Urbánka 
byla kompletně rekonstruována a 
je z ní hotel s nadstandardním vy-
bavením. Nabízí nejen kvalitní 
ubytování, ale i služby restaurace 
a salonku.

a Naučná stezka okolím Vsetína 
– tip na procházku po trase stez-
ky, která leží v evropsky významné 
lokalitě zařazené do soustavy NA-
TURA 2000. Po trase je nainstalo-
váno třináct naučných panelů vybí-
zejících k ochraně přírody a šetrné 
turistice. Trasa vede od městských 
lázní, kolem zámku a vodojemu 
nad Sychrov na Díly a Vršky. Tam 
se stezka propojuje s modrou tu-
ristickou značkou a pokračuje ko-
lem Švagerů. U Kovářů se opět od-
děluje a vede po cestě dolů kolem 
Valovy skály údolím Velkého Skal-
níku do Jasenic a končí u autobuso-
vé zastávky U Kovárny. 

a K návštěvě zve zrekonstruovaná 
věž zámku Vsetín s novými výstav-
ními prostorami. Příchozí se mo-
hou pokochat pohledem na město, 
rozprostírající se v údolí okolních 
vrchů, město, které dělí řeka Bečva 
na Horní a Dolní.

a Informační centrum Vsetín se 
bude stěhovat. Od října 2006 ho 
už nenajdete v budově Městského 
úřadu, ale přemístí se na Dolní ná-
městí č. 1356 (Kreml), kde bude 
i sídlo Masarykovy veřejné knihov-
ny Vsetín.

Báječná místa, která byste neměli minout

Ožije znovu okolí přehrady 
Bystřičky?

vladimír JakuBec

Po letech čekání a oprav se loni 
začala pozvolna plnit vodní nádrž 
Bystřička a tím jakoby se začal vlé-
vat do žil této lokality nový život. 
Ospalou atmosféru vystřídala na-
děje, že turisté nezapomněli na jed-
no z kdysi hojně navštěvovaných 
míst a zase se sem vrátí. Pláž snad 
ožije dováděním koupajících se dě- 
tí, hospodští budou točit jedno pivo 
za druhým, letní kino zaburácí hla-
sitým smíchem diváků a chataři 
budou rozjímat nad vodní hladinou 
přehrady odrážející paprsky za-
padajícího slunce. Vždyť k přehra-
dě Bystřička je to odevšad „enem 
kúsek“. 

Přehrada Bystřička byla vybudo-
vána v letech 1908 až 1912. Měla 
sloužit jako ochrana před povod-
němi a pro napájení tehdy zamýš-
leného Dunajsko-oderského prů-
plavu. Projektantem byl Ing. Emil 
Grohmann z Vídně. Stavba, říze-
ná italskými staviteli, probíhala ve 
třech fázích. Od roku 1902 byl pro-
váděn geologický a hydrologický 
průzkum. V letech 1908–1910 byl 

přeložen potok Bystřička, postave- 
na vypouštěcí věž, bazén a admi-
nistrativní budova. Do roku 1912 
pak vznikla kaskáda, přepad a pře-
hradní zeď, která má výšku 27 m 
a je dlouhá 170 m. Ve své době stá-
la stavba přehrady okolo 7 milionů 
rakouských korun. Dnes provo-
zuje přehradu Povodí Moravy s. p. 
Valašské Meziříčí a je využívána 
hlavně k rekreaci a rybolovu.

Pokud zavítáte k přehradě, nudit 
se rozhodně nebudete. Když po-
časí alespoň trochu přeje, lze si na-
plno užít všech vodních radovánek. 
Opět se začal konat každoroční 
Vodácký víkend v rafťáckém sjíž-
dění říčky Bystřičky pod přehradní 

hrází. Žízeň a hlad vám pomůžou 
utišit restaurační zařízení, lesy 
jsou koncem léta učiněným rájem 
houbařů a po celou sezonu je v pro-
vozu jedno z mála letních kin na 
Valašsku jehož program naleznete 
na http://bystricka.cz/kino.php. 
Můžete se ale také vydat některou 
z naučných stezek a pohladit svou 
duši krásnými výhledy na Vsetín-
ské vrchy.
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město Holešov
západní brána Valašského království

Srokem 2000 se Vala‰ské království roz‰ífiilo o dal‰í v˘znamné sídlo. Královskou hranici nyní chrání
mûsto Hole‰ov, které se zároveÀ stalo jeho vstupní branou z Hané. Hole‰ov leÏí na nejzápadnûj‰ích

v˘bûÏcích Host˘nsk˘ch vrchÛ, tj. na rozhraní Hané a Vala‰ska, po levé
stranû fiíãky Rusavy. První zmínka o Hole‰ovu jako osadû a lenním
statku pochází z roku 1134 z listiny olomouckého biskupa Jindfiicha
Zdíka. Ve 13. století byl hole‰ovsk˘ kraj suÏován nájezdy KumánÛ
a TatarÛ. Aby se osady mohly lépe bránit, zaãaly se opevÀovat hradbami,
coÏ byl první krok k propÛjãení práva mûstského. Ve 14. století drÏeli
Hole‰ov ·ternberkové a koncem 16. století patfiil ÎerotínÛm, poté
LobkovicÛm. Za tfiicetileté války bylo mûsto plenûno ·védy. V roce 1621
byl hole‰ovsk˘ zámek, pod vedením Jana Adama z Víckova, nûkolikrát
obsazen Valachy, ktefií byli vytlaãeni z mûsta císafiskou armádou aÏ
v roce 1627. Po vpádu ‰védsk˘ch vojsk zaãal navíc panství suÏovat mor.
V roce 1650 získal hole‰ovské panství zemsk˘ sudí a hejtman Jan hrabû
z Rottalu. Od této doby proÏil Hole‰ov stavební a kulturní rozmach

a vzniklo mnoho v˘znamn˘ch památek. Ranû barokní
zámek postaven˘ v druhé polovinû 17. století byl pozdûji
upraven do vrcholného baroka. V téÏe dobû vznikl park

francouzského typu. V Ho-
le‰ovû existovalo Ïidovské
mûsto jiÏ od pol. 15. století.
V té dobû byla postavena
ojedinûlá renesanãní stavba
s cenn˘mi nástûnn˘mi mal-
bami polského typu – ·a-
chova synagoga (r. 1560). Uprostfied synagogy stojí osmiboké fieãni‰tû
(almemor) s rokokovou kovanou mfiíÏí. V pfiísálí je nyní umístûna
expozice Ïidovského osídlení s názvem
Îidé a Morava. Ve mûstû se nalézá
i Ïidovsk˘ hfibitov, jehoÏ vzácností je
tumba uãeného rabína Sabbatai ben
Meir Kohena, zvaného ·ach, kter˘

zemfiel v Hole‰ovû v roce 1663. Kostel Nanebevzetí Panny Marie
pochází z roku 1708. K trojlodní barokní stavbû byla pfiistavûna
v roce 1748 âerná kaple, která je nazvána podle pouÏití ãerného
a ‰edého mramoru na stûnách. Dne‰ní Hole‰ov je znám˘ pfiedev‰ím kaÏdoroãním pofiádáním velk˘ch
akcí jako âeská spofiitelna bikemaraton Drásal, Jazzová pódia, âmelák model show, Festival Ïidovské
kultury, Bluesov˘ podzimek, Western Rodeo Jankovice, Melouniáda, ale také Vánoãní jarmarky,
tenisové a jiné sportovní turnaje, Majáles, Oblastní soutûÏ Mistrovství âR maÏoretek a mnoho dal‰ího.
Milovníky historie a umûní potû‰í stálá expozice Mûstského muzea a galerie na nám. Dr. Bene‰e. 

M ù S T S K É I N F O R M A â N Í C E N T R U M

nám. Dr. E. Bene‰e 17, 769 01 Hole‰ov
tel./fax: 573 395 344, e-mail: mic@mks.holesov.cz

www.holesov.cz, www.mks.holesov.cz, www.holesov.mic.cz

RUSAVA
Obec Rusava nesoucí název po

stejnojmenné fiíãce, leÏí v samém
srdci Host˘nsk˘ch vrchÛ. ZaloÏení
obce se datuje k 13. dubnu 1657 podle
zakládací listiny opatfiené peãetí hrabûte Jana z Rottálu.

Tvrd˘ Ïivot ValachÛ v tomto nádherném koutû pfiírody se snaÏil
v 19. století zmûnit evangelick˘ faráfi a etnograf Daniel Sloboda,

rodák ze Skalice. RovnûÏ zde pob˘val v˘znamn˘ slovensk˘ architekt
Du‰an Jurkoviã, autor mozaikové kfiíÏové cesty na sv. Host˘nû.
Nejvût‰í odkaz zde zanechal vynikající malífi Adolf Ka‰par v podobû
vala‰ské dfievûnice – Ka‰parovy vily. Ilustrace knihy „Rusava“ od
Franti‰ka Táborského dokresluje celkov˘ vztah umûlce k rusav-
skému lidu a jejich Ïivotu.

Dnes je Rusava stfiediskem a rájem turistÛ a rekreantÛ. Mezi vyba-
venost obce patfií koupali‰tû se solárním ohfievem vody, lyÏafisk˘

vlek s osvûtlením, sportovní hfii‰tû pro kopanou a tenis, vodní plocha
pro rybafiení, a to v‰e je doplnûné dostateãnou ubytovací kapacitou na

rekreaãních objektech.

Rusava rozdává bohatství své krásy kaÏdému pln˘ma rukama.

www.rusava.infomorava.cz
obec@rusava.cz
573 392 066

www.rusava.infomorava.cz
obec@rusava.cz
573 392 066

www.rusava.infomorava.cz
obec@rusava.cz
573 392 066

Báječná místa, která byste neměli minout

Brumov-Bylnice
V údolí pod Holým vrchem (830 m) se rozkládá Brumov-Bylnice, hraniční město mezi Českou

a Slovenskou republikou. Jeho dominantou je hrad Brumov, který byl postaven začátkem 13. st.
a měl za úkol střežit důležitou obchodní cestu vedoucí z Uher na Moravu. Původně pozdně ro-
mánský hrad byl v 16. století renesančně přestavěn na mohutnou pevnost. Za dosud nejstarší
zmínku o hradě Brumov je považována zpráva z roku 1255, kdy se v královské listině uvádí
brumovský purkrabí Smil. Osadu stejného jména, která vznikla pod hradem, povyšuje král
Vladislav II. roku 1500 na město.

Díky sousedství s Uhry byli obyvatelé celého kraje sužováni vojenskými taženími. Vlárským
průsmykem postupně pronikala vojska Kumánů, Tatarů, kuruců i vojska husitská. Obzvlášť
krutě se na tuto část Moravy podepsala třicetiletá válka, která byla spojena s valašským povstáním.

Ke zdejším historickým zajímavostem patří gotický kostel sv. Václava ze 14. století, židovský
hřbitov a řada soch ve všech částech města, jehož historická část byla v roce 1995 společně
s dělnickou kolonií prohlášena za památkovou zónu. V údolí pod hradem byly založeny čtyři rybníky,
které se pak staly zdrojem vody pro výrobu piva. Zdejší pivovar z roku 1574 je nejstarším zná-
mým pivovarem na Moravě. Milovníci historie si jistě nedají ujít návštěvu městského muzea,
které ve svých expozicích připomíná život a práci lidí pod brumovským hradem. V budově sídlí
i městské informační středisko, které poskytuje turistům veškeré potřebné informace.

Roku 1964 došlo ke sloučení obcí Brumova a Bylnice a v roce 1976 byly k městu Brumov-Byl-
nice připojeny obce Svatý Štěpán a Sidonie.

Město a jeho okolí, které naleží do CHKO Bílé Karpaty, nabízí možnost pěší turistiky, cyklo-
turistiky i lyžařských túr. K dispozici jsou mimo jiné sportovní hala, krytý bazén se saunou a te-
nisové kurty.

Dne 6. 5. 2000 byla na hradě Brumov otevřena stálá expozice historie hradu a Vlárského prů-
smyku. O rok později byl jmenován Strážním a hraničním hradem Valašského království. 

Městský úřad Brumov-Bylnice: 
náměstí Hildy Synkové 942

tel.: 577 305 111, fax: 577 305 112
e-mail: radnice@brumov-bylnice.cz

web: www.brumov-bylnice.cz
www.brumov-bylnice.cz/hrad

Městské muzeum 
a informační středisko

Brumov-Bylnice
Podzámčí 861

tel.: 577 330 138
e-mail:

muzeumbb@volny.cz

Městský památkový okruh Holešov
Okruh je označen žlutobílým čtve-
rečkem a každý si ho může sám 
projít. Městské kulturní středisko 
v době prázdnin umožňuje vstup 
do místních památek i se zasvěce-
ným výkladem. Památkový okruh 
tvoří: * Muzeum a galerie se stálý- 
mi i časově omezenými výstavami 
* Šachova synagoga s expozicí 
Židé a Morava * židovský hřbitov 
s hodnotnými náhrobky a tumbou 
rabína Sabbataje ha Kohena * funk- 
ční Zemanova kovárna * kostel sv. 
Anny * raně barokní zámek s vý-
znamnou zámeckou zahradou fran- 
couzského typu a bažantnicí (obo-

rou) * Smetanovy sady s kaplí sv. 
Kříže * kostel Nanebevzetí P. Ma-
rie s pozdně barokním unikátem 
– Černou kaplí. K okruhu patří 
také: morový sloup na náměstí, dva 
barokní kříže u kostela a při vcho-
du do Smetanových sadů, sochy na 
Plačkově, sochy sv. J. Nepomucké-
ho (nám. F. X. Richtera a Masary-
kova ul.), nejstarší dům v Holešově 
z roku 1524 na náměstí sv. Anny, 
tzv. „bratrský“ a Americký park 
s mohylou vojákům z bitvy u Slav-
kova (1805), kteří zemřeli v ho-
lešovských lazaretech. Více v MIC 
Holešov, tel.: 573 395 344.

Zajímavosti na cyklostezkách
Krásný pohled na Holešov a oko-
lí získáme z kopce Želkov, který se 
vypíná dva kilometry severně od 
města. Necelé 4 km severozápad-
ně leží obec Rymice se skanzenem 
venkovského stavitelství východní 
Hané. Obci vévodí renesanční tvrz 
s expozicí etnografie a kostel sv. 
Bartoloměje. Sedm kilometrů se-
verně si v Prusinovicích můžeme 
prohlédnout katolický kostel sv. 
Kateřiny s jedenácti náhrobními 
kameny. Dále na sever je městečko 
Dřevohostice, známé renesančním 

zámkem a červenovým festivalem 
dechových hudeb. Jižně od Ho-
lešova můžeme navštívit Kurovice 
s unikátní renesanční tvrzí. Ráj 
cyklisty ale čeká východním smě-
rem – v Hostýnských vrších. Jedna 
cyklostezka nás zavede na sv. Hos-
týn, na Tesák a do rekreačního mís-
ta Rajnochovice. Druhá vede do 
vyhledávaného rekreačního stře-
diska Rusava. Touto cyklostezkou 
se dále krásnou krajinou dosta-
neme do Lukova (zřícena hradu) 
a k ZOO Lešná.
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Podhradní Lhota se rozprostírá v podhÛfií nejvy‰‰í hory 
Host˘nsk˘ch vrchÛ, Kelãského Javorníku – 865 m n. m., 
v místû, kterému kdysi vévodily dva starobylé hrady.

Historie obce sahá aÏ do roku 1272, kdy biskup Bruno, znám˘ jako rádce Pfiemysla Otakara II., zaãal
s v˘stavbou hradu, kter˘ pojmenoval po svém rodovém sídle – ·aumburk. Hrad slouÏil pro drÏení vojenské

posádky a jako útoãi‰tû obyvatelstva v dobách váleãn˘ch. Pod hradem vznikla nová ves, která se k roku 1389
naz˘vala „Podhradí“, v roce 1437 jiÏ „Lhota pod hradem ·aumburkem“ – nynûj‰í Podhradní Lhota.

ProtoÏe ‰aumburská posádka pofiádala loupeÏné nájezdy, nechal zemsk˘ hejtman Jan
Tovaãovsk˘ z Cimburka hrad pobofiit, aby nemohl více poskytovat útoãi‰tû loupeÏiv˘m
hordám. Podhradní Lhota si zachovávala svou identitu i v kru‰n˘ch dobách tfiicetileté
války, kdy v roce 1620 lehla popelem a i ve váleãném 17. a 18. století odolávala
bezohlednému pusto‰ení zemû. Do dne‰ních dnÛ se dochovalo nûkolik historick˘ch
památek. Patfií mezi nû zvonice z roku 1853, starobylá budova b˘valého fojtství,
socha Panny Marie Svatohost˘nské a BoÏí muka Pod Vrchy a ve „·raÀkách“.

Okolní pfiíroda láká k pfiíjemn˘m procházkám a v˘letÛm, které nás pfiivedou na
místa, kde se v dávn˘ch dobách majestátnû tyãily hrady. Zkuste si jen tak sednout

na kámen a ti‰e naslouchat. Tfieba usly‰íte z dálky hlasy zbrojífiÛ a jejich zbraní...

vznikly v roce 1721 a nyní jsou nejvýchodnější a nejrozsáhlejší obcí okresu Kroměříž. Žije zde přes pět
set obyvatel, ale v létě se jejich počet mnohonásobně zvyšuje, protože přijíždějí majitelé rekreačních
chat a turisté. Ti mohou ke své rekreaci využít desítek ubytovacích zařízení, penzionů, letních táborů,
chat a chalup. Rajnochovice jsou vyhledávanou rekreační a turistickou oblastí s nádhernou krajinou
a s téměř alpským klimatem. Pochlubit se mohou i řadou památek a zajímavostí. K těm bezesporu patří
nově obnovená soustava vodních přehrádek sloužících k plavení dřeva, lesní zotavovna, páleniště
dřevěného uhlí a několik přírodních rezervací s výskytem vzácné flóry – Kelčský Javorník, Čerňava,
Bernátka, Tesák, Smrdutá, Skalka, Polomsko a Vřesoviště Bílová. 
Rajnochovice zaujmou i obdivovatele uměleckých děl. Například svou pískovcovou sochou sedící Panny

Marie s Kristem na klíně, kamenným křížem z roku 1731,
Pietou na hřbitově, sochou Sv. Jana Nepomuckého
umístěnou u farní budovy nebo kaplí na konci obce.

Ochuzeni nezůstanou ani vyznavači zimních sportů.
K dispozici jsou lyžařské svahy s umělým dosněžo-
váním, vleky na Trojáku a Tesáku a množství běžeckých
tratí jak pro rekreanty, tak i pro náročné.

www.podhostynsko.cz/rajnochovice

Rajnochovice

Na stezce zaniklého hradu Šaumburk
vladimír JakuBec

Když se člověk zahledí do kopců 
nad malebnou vesničkou Podhrad-
ní Lhotou ani jej nenapadne, že se 
tady před staletími na odiv všem 
tyčily velkolepé hrady. Přešly stov-
ky let, zdi se rozpadly, příkopy za-
rostly bujnou vegetací a stromy do-
konaly dílo zapomnění. Jen název 
Podhradní a několik řádek ve sta-
rých kronikách uchovává památku 
na bouřlivé dějiny středověku, kte-
ré se nevyhnuly ani tomuto kraji. 

Strategickou polohu tohoto místa 
v Hostýnských vrších si plně uvě-
domovala významná postava čes-
kých dějin – olomoucký biskup 
Bruno ze Schauenburku (1245 
– 1281). Nechal zde vystavět tvrdý 
a pevný hrad. Kolem roku 1272 se 
tak stal hrad Šaumburk správním 
centrem západního dílu rozlehlých 
biskupských statků, které zabíra-
ly oblast od Kelče až k Rožnovu. 
Biskup Bruno měl s hradem ambi- 
ciózní plány, ale pro nedostatečnou 
ekonomickou sílu biskupství ne-
mohly být uskutečněny. V roce 
1281 se Šaumburku nakrátko 
zmocnili odpůrci zemřelého bisku-
pa a značně jej poničili. Nový maji-
tel hradu, biskupský man Mikuláš 
z Choryně, započal záhy s opravou 
a na počátku 13. a 14. století nechal 
poblíž zbudovat menší hrad Nový 
Šaumburk (nazývaný též Zubříč 
či Bašta), který měl chránit přístu-
povou cestu k hlavnímu hradu a po 
celou svou dobu trvání zůstal více 
méně vojenským objektem. 

Hrad Šaumburk byl ve své době jed-
ním z největších hradů v českých 
zemích. Rozloha činila asi 120 x 50 
metrů. Zřejmě mu chyběla hlavní 

věž, měl však palác a do areálu pa-
třilo několik povětšinou hospodář-
ských budov a přes 25 m široký a 
7 m hluboký příkop vedl mohutný 
dřevěný most. Podle některých re-
konstrukcí hrad svou podobou při-
pomínal velké templářské hrady. 
Byl sídlem biskupského purkrabí 
a správním střediskem celého ke-
lečského kraje. 

Za husitských válek se nad hra-
dem začaly stahovat temná mračna 
a započala poslední kapitola plná 
nepokojů, půtek a běsnění zakon-
čená zničením tohoto kdysi mo-
hutného sídla. Husitský válečník 
Jindřich, zvaný též „kacíř z Čech“, 
Šaumburk v roce 1429 dobyl a pod-
nikal odtud nájezdy na okolní bis-
kupské statky. Přešlo bouřlivé hu-
sitské období, ale ani poté se toto 
místo nestalo oázou klidu. Zástav- 
ní držitel Zikmund z Bítova a jeho 
synové byli postrachem všech 
svých sousedů. Jejich řádění uči-
nil přítrž až Jan z Cimburka, kte-
rý hrad dobyl a nechal zbořit. I tyto 
trosky se však postupem času staly 
rejdištěm nekalých živlů až do defi-
nitivního konce, kdy za uherských 
válek hrad zcela zanikl.

A zůstalo do dnešních dnů vůbec 
něco? Pár viditelných stop ano! Ko-
pec zvrásňují terénní úpravy, jámy 
po zbytcích základů paláců a ji-
ných staveb, části ochranných pří-
kopů a malý zbytek zdiva. Po celém 
objektu zříceniny jsou roztroušeny 
kameny z rozvalin. Mezi nehma-
tatelné důkazy přítomnosti hradu 
a jeho pohnuté historie patří geni-
us loci v bývalém podhradí, kolující 
četné historky o tajných chodbách 
vedoucích masivem Kelečského Ja-
vorníku až k bazilice na Sv. Hostýně 

a jiné. Kdo si chce hrad Šaumburk 
i hrad Nový Šaumburk připome-
nout víc, musí se vypravit na vla-
kové nádraží Rajnochovice nebo 
do parku v obci Komárno, kde se 
ve stínu lip nacházejí zmenšené 
rekonstrukce těchto hradů.

Kraj teď žije poklidným tempem, 
přímo vybízí k relaxaci. Oblíbili si 

jej chataři i výletníci. Ale stačí si jen 
na chvíli odpočinout na procházce 
malebnou kopcovitou krajinou, 
lehnout si do trávy, podívat se smě-
rem k povědomému kopci, zavřít 
oči, zasnít se a pak možná uslyšíte 
zvuky právě projíždějící družiny 
biskupa Bruna ze Schauenburka 
a čilý ruch na hradě, který se chystá 
přivítat svého pána. 

Báječná místa, která byste neměli minout
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S tatutární město Karviná se nachází na severovýchodě České republiky, přímo
u hranice s Polskem. Od Ostravy je vzdáleno necelých 30 km. Karviná, o níž se první

zmínky datují již k roku 1268, je dnes moderním a příjemným městem, které má svým
návštěvníkům co nabídnout. Kromě toho, že je městem lázeňským, je zároveň městem
s bohatou historií a městem univerzitním. Lázně Darkov zde mají již téměř 140 letou tradici.
S vynikajícími výsledky léčí především poruchy pohybového ústrojí, neurologické indikace,
poúrazové a pooperační stavy. Nejen pro lázeňské pacienty jsou k dispozici četné
možnosti aktivního využití volného času ve zdejších kulturních a sportovních zařízeních,
návštěvníci mohou také využít některý z nabízených výletních tipů (procházky přilehlými
parky, výlety do okolních Beskyd, taneční večery, promenádní koncerty, tenisové kurty, stolní
tenis, půjčovna kol, minigolf, posilovna, bazén, sauna, kavárny, promítání filmů, knihovna,
kulečník). 

Většina památek města je soustředěna v městské památkové zóně. Nejvýznamnější
památkou a zároveň turistickou atrakcí je zámek Fryštát, nacházející se přímo v histo-

rickém centru města. Kromě klasických prohlídkových tras s průvodkyněmi v dobových
kostýmech zde lze shlédnout stálou expozici Národní galerie Praha. K výjimečným
přírodním pokladům města náleží zámecký park, ve kterém se dochovala řada vzácných
druhů dřevin a který přispívá k oddechu a dobré pohodě všech návštěvníků. 

K arviná se může pochlubit také několika nej... V knize českých rekordů je zařazen
kostel sv. Petra z Alkantary jako nejšikmější kostel v České republice, Regionální

knihovna získala prestižní ocenění Evropská knihovna 2000 a karvinští házenkáři jsou
vícenásobnými mistry ČR. Mezi tradiční akce patří Velikonoční jarmark, Dny Karviné
(červen), Karviná cup (srpen), Knižní jarmark a Hornické slavnosti (září), Vánoční strom
(prosinec). Další informace se dozvíte v Městském informačním centru, tel.: 596 318 620
nebo na www.karvina.org, www.zamek-frystat.cz, www.karvina-info.cz

VÍTEJTE
V KARVINÉ
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V KARVINÉ
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V KARVINÉ

Vydejte se na návštěvu k našim sousedům
Mosty u Jablunkova
– vozíková horská dráha
První vozíková horská dráha své-
ho typu v České republice je douhá 
950 metrů a je v provozu celoročně. 
Konstrukce vozíků i dráhy splňují 
veškerá kvalitativní technologická 
kritéria zaručující vaši bezpečnost. 
Vozíky se po dráze pohybují pou-
ze vlivem gravitační síly při prů-
měrném sklonu dráhy 11 stupňů. 
Během jízdy lze rychlost jízdy vo-
zíku regulovat ruční brzdou. Vozí- 
ky jsou vybaveny samonavíjecími 
bezpečnostními pásy. Na vozíku 
můžete jet sami nebo ve dvojici. 
V létě si navíc můžete užít na Bun-
gee trampolínách a projít nebo pro-
jet se po stezkách pro pěší i cyklo 
turistiku. V zimě zde najdete profe-
sionálně upravené a osvětlené sjez-
dovky a upravené běžecké trasy. 
Bližší informace:
tel.: 558 337 921, 558 367 022
web: www.mostyujablunkova.cz

Dolní Lomná 
– Naučná stezka Mionší 
Naučná stezka Mionší je asi 7 km 
dlouhý okruh s 10 zastaveními.
Umožňuje zhlédnout část legen-
dárního beskydského pralesa a při- 
tom zachovat jeho klid. Jedná se 
o největší komplex přirozeného 
jedlobukového lesa karpatského 
typu na území ČR. Je domovem 
medvěda, černého čápa, puštíka 
bělavého a řady dalších horských 
a lesních druhů živočichů. Druho-
vé bohatství hub řadí Mionší mezi 
nejvýznamnější mykologické loka-
lity u nás. Proto je stezka přístupná 
jen od 1. 6. do 15. 9.

Trasa je středně náročná s převýše-
ním 330 m. Prohlídka vám zabere 
asi 3 až 4 hodiny. Stezka je určena 
pouze pro pěší. Třetina trasy vede 
po úzkých loveckých chodnících, 
a proto není vhodná pro dětské ko-
čárky a osoby se ztíženou pohybli-
vostí. Za silného větru je pohyb po 
stezce nebezpečný – riziko pádu 
stromů nebo jejich částí. Další in-
formace podá OÚ Dolní Lomná, 
tel.: 558 357 411, 558 358 720 
– možnost zajištění průvodce.

Rozhledna Velká Čantoryje
Slezským Beskydám vévodí na 
česko-polském pomezí bájná hora 
Čantoryje opředená mnoha pověst-
mi. Z rozhledny Velká Čantoryje 
na vrcholu hory můžete pozorovat 

Polské lázeňské město Ustroň, Slo-
venské Roháče i Moravskoslezské 
Beskydy. Za příznivého počasí je 
otevřena denně. V areálu je k dis-
pozici srub s občerstvením a po-
sezení pod pergolou. Více na webu: 
www.cantoryje.cz

Aquapark Olešná
Rekreační a oddechový komplex je 
umístěn v krásném prostředí pře-
hrady Olešná ve Frýdku-Místku 
s výhledem na panorama Beskyd. 
Areál je vybaven soustavou tří ne-
rezových venkovních bazénů s vo-
dou ohřívanou až na teplotu 26˚C. 
Jsou zde 4 plavecké dráhy o délce 
50 metrů s vodní plochou 576 m2, 
dva tobogány o délce 82 m a šest-
náctimetrová čtyřdráhová sklu-
zavka. Dále zde naleznete atrakce 
jako je vodopád, vodní hřib, chrlič, 
vodní dělo, proudový kanál, ma-
sážní trysky, vodní ježek, perlič-
ková koupel a šplhací síť. K dis-
pozici jsou dvě hřiště pro volejbal, 
nohejbal a plážový volejbal. O ob-
čerstvení návštěvníků se postarají 
tři prodejní stánky s posezením. Za 
příznivého počasí areál v provozu 
do konce září. Bližší informace: 
www.sportplex.cz

Hrčavské trojmezí
Rázovitá Hrčava je spojována s ně-
kolika nej – leží v nejvýchodnější 
části ČR, stojí zde nejmladší dře-
věný kostelík Beskyd …
Oblíbeným cílem turistů je hrčav-
ské Trojmezí, místo, kde se stýkají 
hranice tří států – Česka, Polska 
a Slovenska. Je označeno třemi žu-
lovými monolity a v blízkosti se na-
chází roubené odpočivadlo. Tro-
jmezí je vzdáleno 2 km od centra 
obce a vede k němu žlutá turistická 
značka. Po návratu z Trojmezí do-
poručujeme prohlídku dřevěného 
kostelíku, Lurdské jeskyně a neza-
pomeňte ani na občerstvení v útul-
ných hospůdkách.

Pozoruhodné kamenné koule 
ve slovenské části Beskyd
Unikátů mají Kysucké Beskydy ně-
kolik – např. povrchové a podzem-
ní pseudokrasové jeskyně. Od roku 
1995 k unikátům patří také kamen-
né koule v kamenolomu v lokalitě 
Megoňky, přímo na státní hra-
nici mezi ČR a Slovenskem v Tur-
zovské vrchovině (Západní Bes-
kydy). Je to zatím největší naleziště 

těchto kamenných koulí v Evropě. 
Pravidelné kulovité objekty jsou 
zřetelně vidět ve stěnách kameno-
lomu. Mají průměr 25 – 300 cm. 
Váží kolem 2 tun a největší z nich 
dokonce 25–30 t. Kamenné koule 
viditelně uložené zhruba 1,5 – 2 m 

pod povrchem, ležely původně na 
vodorovné ploše. Postupně pak 
byly zaneseny bahnem a pískem 
a při horotvorných procesech byly 
zdviženy spolu s okolní horninou 
do dnešní podoby. Obnažily je se-
suvy půdy a postupná eroze.

Báječná místa, která byste neměli minout

Balíčky zážitků nyní i v Karviné
Karviná je prvním městem za hra-
nicemi Valašského království, 
ve kterém můžete prožít báječné 
aktivity, které jsme pro Vás vybrali, 
dojednali a „zabalili“ do tzv. Balíč-
ků zážitků. Chcete-li zažít něco ne-
obvyklého, něco, na co nezapome-
nete, určitě si z naší pestré nabídky 
vyberete. S Balíčkem „Tajemství 
orientu“ se na pár hodin stanete 
princeznou. Do středověku se pře-
nesete s Balíčkem „Do terče si střel 
jako Vilém Tell“. S námi se od-
poutáte od země na kole i v letadle. 
Můžete cválat na koni nebo si vy-
chutnat jízdu kočárem. Můžete re-
laxovat ve dvou, můžete obdivovat 
krásu zahrad nebo být tvořiví. 

Balíček zážitků je ideální dárek pro 
toho, na kom Vám záleží. S Balíčky 
zážitků si můžete splnit svůj sen…
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Bílovec
IC, Slezské náměstí 1, 743 01  Bílovec
tel.: 556 411 545, fax: 556 411 440
e-mail: info@bilovec.cz
web: www.bilovec.cz

Bohumín
Městská knihovna Bohumín
Vrchlického 262, 735 81  Bohumín
tel.: 596 013 027
e-mail: knihovna@knih-bohumin.cz
web: www.knih-bohumin.cz

IC Městského úřadu Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
tel.: 596 092 111, e-mail. info@mubo.cz
web: www.mesto-bohumin.cz

Brno
Turistické informační centrum města Brna
Radnická 8, 602 00  Brno
tel.: 542 211 090, 542 211 089
e-mail: info@ticbrno.cz
web: www.ticbrno.cz

Turistické informační centrum města Brna
Nádražní 8, 602 00  Brno
tel.: 542 221 450, 542 213 061
e-mail: info@ticbrno.cz
web: www.ticbrno.cz

Brumov-Bylnice
Informační centrum
Podzámčí 861, 763 31  Brumov-Bylnice
tel.: 577 330 138
e-mail: muzeum@brumov-bylnice.cz,
muzeumbb@volny.cz
web: www.brumov-bylnice.cz/muzeum

Bruntál
MIC, Nám. Míru 7, 792 01  Bruntál
tel.: 554 713 099, fax: 554 718 059
e-mail: mic@mubruntal.cz
web: www.mubruntal.cz

Brušperk
Informační centrum města Brušperk
Nám. J. Á. Komenského 9, 739 44  Brušperk
tel.: 558 666 271
e-mail: infobrusperk@iol.cz
web: www.brusperk-mesto.cz

Buchlovice
Informační centrum Buchlovice
Nám. Svobody 6 , 687 08  Buchlovice
tel./fax: 572 595 996
e-mail:tic@buchlovice.cz
web: tic.buchlovice.cz

Bystřice pod Hostýnem
Městské informační centrum
Pod Platany 1, 768 61  Bystřice p. H.
tel.: 573 501 901, fax: 573 501 968
e-mail: info@mubph.cz
web: www.mubph.cz

Bystřička
Informace „Pod Hrází“
tel.: 571 443 321, 602 944 470
e-mail: info@pohorka.cz

Čeladná
Informační centrum
Náměstí 714, 739 12  Čeladná

tel./fax: 558 684 400, e-mail: ic@celadna.cz
web: www.celadna.cz

Český Těšín
Regionální IC Těšínska při muzeu Těšínska
Hlavní třída 15, 737 01  Český Těšín
tel.: 558 711 866, fax: 558 740 261
e-mail: itesin@muzeumct.cz
web: tesinsko.grendel.cz

Francova Lhota
Informační centrum
Ranč u Zvonu, 756 14 Francova Lhota 358
tel.: 732 909 305
e-mail: informacni@centrum.cz
www.francovalhota.ic.cz

Frenštát pod Radhoštěm
Informační centrum Valašského království 
Dolní 494, 744 01  Frenštát pod Radhoštěm
tel./fax: 556 839 274, 556 831 402
e-mail: ic.frenstat@valasske-kralovstvi.cz
web: www.valasske-kralovstvi.cz

Informační centrum města Frenštát p. R.
nám. Míru 1, 744 01  Frenštát p. R.
tel./fax: 556 836 916
e-mail: ic@mufrenstat.cz
web: www.frenstat.info

Frýdek-Místek
Beskydské informační centrum
Náměstí Svobody 6, 738 02  Frýdek-Místek
tel.: 558 646 888, fax: 558 646 887
e-mail: info@beskydy-info.cz
www.beskydy-info.cz • www.beskydy.com

Beskydské informační centrum
Nádražní budova, Nádražní 2052
738 02  Frýdek-Místek, tel.: 558 438 391
e-mail: nadrazi@beskydy-info.cz
www.beskydy-info.cz • www.beskydy.com

Frýdlant nad Ostravicí
Beskydské informační centrum
Hlavní 308, 739 11 Frýdlant n. O.
tel.: 558 676 909, fax: 558 676 903
e-mail: frydlant@beskydy-info.cz
www.beskydy-info.cz • www.beskydy.com

Havířov
Městské informační centrum
Dlouhá třída 17, 736 01  Havířov-Město
tel.: 596 815 843, 608 556 549
fax: 596 817 512
e-mail: info@havirov-info.cz
web: www.havirov-info.cz

Holešov
Městské informační centrum MKS
Nám. Dr. E. Beneše 17, 769 01  Holešov
tel./fax: 573 395 344
e-mail: mic@mks.holesov.cz
web: www.mks.holesov.cz

Horní Lideč
Informační centrum
756 12  Horní Lideč, tel.: 571 447 261
e-mail: knihovna.hlidec@wo.cz
web: www.hornilidec.cz

Hranice na Moravě
MIC při Městské knihovně
Masarykovo nám. 71, 753 01  Hranice

tel.: 581 607 479
e-mail: mic@meu.hranet.cz
web: www.mic.hranet.cz

Hukvaldy
Informační centrum
Hukvaldy 41, 739 46  Hukvaldy
tel./fax: 558 699 221
e-mail: infocentrum@ihukvaldy.cz
web: www.hukvaldy.cz

Jablunkov
Jablunkovské informační centrum
Dukelská 600, 739 91  Jablunkov
tel./fax: 558 358 013, tel.: 558 340 607 
e-mail: info@jablunkov.cz
www.jablunkov.cz • www.jablunkovsko.cz

Karviná
MIC při Regionální knihovně
Masarykovo nám. 71, 733 01 Karviná-Fryštát
tel.: 596 318 620, e-mail: micka@rkka.cz
web: mic.rkka.cz

Kopřivnice
Městské informační centrum
Obránců míru 368, 742 21  Kopřivnice
tel.: 556 821 600, fax: 556 821 488
e-mail: ic@kdk.cz, web: www.koprivnice.cz
www.kdk.cz • www.lasskabrana.cz

IC Regionální muzeum Kopřivnice o.p.s.
Záhumenní 369, 742 21 Kopřivnice
tel.: 556 871 106, fax: 556 821 415
e-mail: info@tatramusuem.cz
web: www.tatramuseum.cz

Kroměříž
Informační centrum
Velké nám. 50/45, 767 01  Kroměříž
tel./fax: 573 331 473
e-mail: info@krominfo.cz
web: www.mesto-kromeriz.cz

Luhačovice
Luhainfo, Městské informační středisko
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice
tel.: 577 132 341, fax: 577 133 980
e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz
web: www.mesto.luhacovice.cz

Luhanka
Luhačovická cestovní a informační agentura
Náměstí 28. října 441, 763 26 Luhačovice
tel.: 577 681 103, fax: 577 131 337
e-mail: luhanka@lazneluhacovice.cz
web: www.lazneluhacovice.cz/luhanka

Informační středisko CK PRESSBURG
Dr. Veselého 1042, 763 26  Luhačovice
tel.: 577 134 161
e-mail: luhacovice@ckpressburg.cz
web: www.ckpressburg.cz

Napajedla
Městské informační centrum Napajedla
Na Kapli 459, 763 61  Napajedla, 
tel.: 577 944 247, 737 230 563
e-mail: infocentrum@napajedla.cz
web: www.napajedla.cz

Nový Hrozenkov
IC Nový Hrozenkov
Památník A. Strnadla 451

756 04  Nový Hrozenkov
tel.: 571 451 806
otevřeno: út–ne 10.00–17.00 červen–září

Nový Jičín
Informační centrum u Žerotínského zámku
Úzká 27/2106, 741 01  Nový Jičín
tel./fax 556 711 888, tel.: 556 768 288
e-mail: icentrum@novy-jicin.cz
www.novy-jicin.cz • www.novyjicin.mic.cz

Odry
Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 25, 742 35  Odry
tel.: 556 768 162-3, fax: 556 768 110
e-mail: infocentrum@odry.cz
web: www.odry.cz

Olomouc
IC Olomouc Horní náměstí
Podloubí radnice, 779 00  Olomouc
tel.: 585 513 385, 585 513 392
fax: 585 220 843
e-mail: infocentrum@olomouc-tourism.cz
web: www.olomouc-tourism.cz

Informační centrum Hlavní nádraží ČD
Jeremenkova ul. 23, , 779 00  Olomouc
tel.: 585 785 620

Opava
Městské informační centrum
Horní náměstí 67, 746 01  Opava
tel.: 553 756 143, fax: 553 624 092
e-mail: informacni.centrum@opava-city.cz
web: www.opava-city.cz
www.infocentrum.opava.cz

Ostrava
Ostravský informační servis s.r.o.
Ostrava centrum
Nádražní 7, 702 00  Moravská Ostrava
tel./fax: 596 123 913, 596 114 909
e-mail: mic@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz

Ostravský informační servis s.r.o.
vyhlídková věž Nové radnice
Prokešovo nám. 8
702 00  Moravská Ostrava
tel./fax: 599 443 096
e-mail: vez@ostrava info.cz
web: www.ostravainfo.cz

Ostravský informační servis s.r.o.
vestibul Hlavního nádraží ČD
Nádražní 196, 702 00  Moravská Ostrava
tel./fax: 596 136 218
e-mail: cd@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz

Ostravský informační servis s.r.o.
Ostrava-Svinov
Peterkova 90, 721 00  Ostrava-Svinov
tel.: 597 310 174, fax: 597 310 172
e-mail: svinov@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz

Ostravice
Informační centrum – nádražní budova
739 14 Ostravice 264
tel./fax: 558 682 584
e-mail: ico@obec-ostravice.cz
web: www.obec-ostravice.cz
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Otrokovice
Regionální informační centrum
Nám 3. května 1302, 765 02  Otrokovice
tel.: 577 934 441, fax: 577 932 807
e-mail: beseda@beseda.otrokovice.cz
web: www.volny.cz/otr.beseda

Příbor
Městské informační centrum
Náměstí S. Freuda 19, 742 25  Příbor
tel.: 556 455 440, fax: 556 455 444
e-mail: mic@pribor-mesto.cz
web: www.pribor-mesto.cz

Inf. centrum RICCO – koupaliště Příbor
Janáčkova 923, 742 25 Příbor
tel.: 777 100 007, e-mail: ricco@ricco.cz 
web: www.ricco.cz

Rožnov pod Radhoštěm
Informační centrum Valašského království 
– IC města Rožnov pod Radhoštěm
Palackého 484, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 655 196, tel./fax: 571 619 444
e-mail: ic.roznov@valasske-kralovstvi.cz
web: www.valasske-kralovstvi.cz

Slavičín
Městské informační centrum
Mladotické nábřeží 849, 763 21  Slavičín
tel.: 577 342 251, 737 751 874
fax: 577 341 238
e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz
web: www.mesto-slavicin.cz
www.luhacovske-zalesi.cz

Strání
IC Na zámečku 71, 687 65  Strání
tel./fax: 572 695 240
e-mail: mic@strani.cz, web: www.strani.cz

Štramberk
Městské informační centrum, 
Zauličí 456, 742 66 Štramberk
tel./fax: 556 812 085
e-mail: mic@stramberk.cz
web: www.stramberk.cz

Třinec
Městské informační centrum
Dukelská 689 (kino Kosmos)
739 61  Třinec, tel.: 558 958 200,
774 340 334
e-mail: mic@knih-trinec.cz
web: www.info-trinec.cz

Valašská Bystřice
Informační centrum
756 27  Valašská Bystřice 316
tel.: 571 646 085, e-mail: kpvb@quick.cz
web: www.valasskabystrice.cz

Valašské Meziříčí
ČD centrum Valašské Meziříčí
Nádražní 545, 757 01  Valašské Meziříčí
tel.: 972 771 416
e-mail: vlm@cdcentrum.cd.cz

Velké Karlovice
Informační centrum
756 06  Velké Karlovice 299
tel: 571 444 038-9, fax: 571 444 500
e-mail: is.karlovice@mvk.cz
web: www.velkekarlovice.cz

Vsetín
Městské informační centrum
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
tel.: 571 491 517, 571 491 111
fax: 571 491 101, web: www.vsetin.mic.cz
e-mail: ic@mestovsetin.cz

Uherský Brod
Městské informační centrum 
Komenského 205, 688 01 Uherský Brod
tel.: 572 634 802, e-mail: mic@ub.cz
web: www.mic.ub.cz

Uherské Hradiště
Městské informační centrum
Masarykovo nám. 21, 686 01 Uh. Hradiště
tel.: 572 525 525-6, fax: 572 525 527
e-mail: mic@uherske-hradiste.cz
web: www.mic.uh.cz

Informační centrum Portal
Masarykovo nám. 35, 686 01 Uh. Hradiště
tel./fax: 572 556 113, tel.: 572 540 232 
e-mail: info@portal.uh.cz
web: www.portal.uh.cz

Zlín
Městské informační a turistické středisko
Náměstí Míru 12, 761 40  Zlín
tel.: 577 630 270, 577 630 222
fax: 577 630 274
e-mail: is@muzlin.cz
web: www.mestozlin.cz

Konzuláty a imigrační úřady 
Valašského království
v České republice

Bruntál
Konzulát VK v CK ATIS a. s.
Fügnerova 7, 792 01 Bruntál
tel.: 554 787 111, web: www.atis.cz
e-mail: dispecink@atis.cz

České Budějovice
IÚ VK v Turistickém a mapovém centru
T.I.M.C., Nám. P. Otakara II. č. 21
370 01 České Budějovice, tel.: 386 352 589
e-mail: mapcentrum@mbox.vol.cz
web: www.pohadkovekralovstvi.cz
www.jihocesky-kraj.cz

Děčín
IÚ VK ‚,MONETA Porta Bohemica“
služby sběratelům, Stanislav Dluhoš
Litoměřická 140/47 (vchod ze Žerotínovy 
ulice), 405 01 Děčín 3, tel.: 412 530 920

Frenštát pod Radhoštěm
IÚ VK ve Valašské hospodě U Janíka
Horečky 890, 744 01 Frenštát p. R.
tel.: 556 835 135

Holešov
Imigrační úřad VK v MIC Holešov
Nám. E. Beneše 17, 769 01 Holešov
tel.: 573 395 344, www.holesov.mic.cz
e-mail: mic@mks.holesov.cz

Horní Bečva
Imigrační úřad na chatě Barborce
756 57 Horní Bečva, tel.: 571 645 311

Imigrační úřad VK ve Vinotéce
Hasičský dům 656, 756 57 Horní Bečva
tel.: 603 873 158

Luhačovice
IÚ VK v CK PRESSBURG s.r.o.
Dr. Veselého 1042, 763 26 Luhačovice
tel./fax: 577 134 161, 603 807 483
e-mail: luhacovice@ckpressburg.cz
web: www.ckpressburg.cz

Napajedla
IÚ VK ve firmě R+R Transport s.r.o.
Kvítkovická 1527, 763 31 Napajedla
tel.: 577 922 290
e-mail: rrtransport@rrtransport.cz

Nový Hrozenkov
IÚ VK v Horské chatě Kohútka
756 04 Nový Hrozenkov 241,
tel./fax: 571 451 790, 601 521 471
e-mail: info@kohutka.cz, www.kohutka.cz

IÚ VK v hotelu Permoník
756 04 Nový Hrozenkov – Vranča
tel./fax: 571 451 870
e-mail: permonik@hotelpermonik.cz
web: www.hotelpermonik.cz

Nový Jičín
Imigrační úřad VK v IC Nový Jičín
U Žerotínského zámku
Úzká 27/2106, 741 11 Nový Jičín
tel./fax: 556 711 888
e-mail: icentrum@novy-jicin.cz
web: www.novyjicin.mic.cz

Imigrační úřad VK Na Skalkách
Skalky 932, 741 11 Nový Jičín
tel.: 556 708 817, 777 780 520 
e-mail: nemeckova@nemeckova.com
web: www.nemeckova.com

Ostrava
IÚ VK v prodejně Rock Point
Novinářská 6A/3178 Obchodní centrum 
Futurum, 702 00 Ostrava, tel.: 596 614 154
e-mail: ostravafuturum@rockpoint.cz
web: www.rockpoint.cz

Praha
Konzulát VK – Cestovní agentura
a kancelář EVROŠKOL – Marek Vízek
Letenské náměstí 2, 170 00 Praha 7
tel./fax: 233 383 335, www.evroskol.cz
e-mail: info@evroskol.cz

IÚ VK v CK PRESSBURG s.r.o.
Pavla Švandy ze Semčic 13/1068
150 00  Praha 5, web: www.ckpressburg.cz

Příbor
IÚ VK Alpisport Centrum
9. května 1134, 742 58  Příbor
tel./fax: 556 722 266
e-mail: obchod@alpisport.cz
web: www.alpisport.cz

IÚ VK v Restauraci Mexico
Frenštátská 166, 742 58  Příbor
tel.: 556 725 831, e-mail: jkabat@cbox.cz

Ráby u Pardubic
IÚ VK v Perníkové chaloupce 38

533 52  Ráby u Pardubic
tel./fax: 466 611 835, 602 413 134
e-mail:ludek@sorm.cz
web: www.pernikove-hejtmanstvi.cz

Roštín
IÚ VK Rekreačním areálu Kamínka
768 03 Roštín, tel.: 573 368 150, 
776 775 634, web: www. kaminka.cz
e-mail: kaminka@kaminka.cz

Rožnov pod Radhoštěm
IÚ VK v Hotelu Forman
Rekreační 684, 756 61 Rožnov p. R.
tel.: 571 629 109, 606 664 698
e-mail: recepce@hotel-forman.cz
web: www.hotel-forman.cz

Rusava
IÚ VK v prodejně keramiky
768 45 Rusava 248
tel.: 608 766 116 – p. Vaculík

Šenov u Nového Jičína
Imigrační úřad VK v Hotelu Salaš
Na Salaši 187, 742 42  Šenov u N. Jičína
tel.: 556 708 880, fax: 556 720 772
e-mail: hotel-salas@iol.cz
web: www.hotel-salas.cz

Trojanovice
IÚ VK v Hotelu U Kociána
Trojanovice 183, 744 01 Frenštát p. R.
tel.: 556 835 206, 604 858 967
e-mail: hotel@hotelukociana.cz
web: www.hotelukociana.cz

IÚ VK Penzion U lip
Trojanovice Lomná 170, 744 01 Frenštát p. R. 
tel.: 603 524 285, 737 238 246
e-mail:ubytovani@penzion-beskydy.cz
web: www.penzion-beskydy.cz

Trojanovice – Horečky
IÚ VK v Kolibě nad Vlčinou
Trojanovice – Horečky 691
744 01  Frenštát pod Radhoštěm
tel.: 556 835 354, 603 526 469
e-mail: rezervace@kolibabadvlcinou.cz
web: www.kolibanadvlcinou.cz

Uherský Brod
IÚ VK v IC mládeže při DDM
P. Otakara II. 38, 688 01  Uherský Brod
tel: 572 639 570, web: www.ddmub.cz
e-mail: ddmub@uhedu.cz

IÚ VK v Cestovní agentuře Jumbo
Masarykovo nám. 102, 688 01 Uherský Brod
tel.: 572 635 833, 603 257 126
e-mail: ca.jumbo@tiscali.cz
web: www.jumbo.zl-kraj.cz

Valašské Meziříčí
IÚ VK v ČD centru Valašské Meziříčí
Nádražní 545, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 972 774 416
e-mail: vlm@cdcentrum.cd.cz

Varnsdorf
Imigrační úřad VK v CK Pohoda
Národní 3003, 407 47  Varnsdorf
tel./fax: 412 331 300
e-mail: info@ckpohoda.cz

konzuláty a imigrační úřady valašského království v čr
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Velká Bíteš
IÚ VK v Pěstitelské pálenici
Kapitána Jaroše 78, 595 01  Velká Bíteš
tel.: 566 532 284, e-mail: staza@iol.cz

Velké Karlovice
IÚ VK v Horském hotelu Tatra
Na Mikulcově 505, 756 06 Velké Karlovice
tel.: 571 444 323, tel./fax: 571 444 322
e-mail: info@hoteltatra.cz
web: www.hoteltatra.cz

IÚ VK v Rekreačním středisku Školka
Velké Karlovice-Léskové 151, 756 06
tel.: 571 459 157, 724 022 482
e-mail: olymp.tr@telecom.cz
web: www.olymptrebic.cz

Vizovice
IÚ VK v Hotelu Valašský šenk Vizovice
Lázeňská 451, 763 12  Vizovice
tel.: 577 452 652, www.senkvizovice.cz
e-mail: info@senkvizovice.cz

Vrchlabí
Krkonošský konzulát VK, Ivo Farský,
DDM ,,Pelíšek‘‘, Chelčického 111,
743 01 Vrchlabí 1, tel.: 605 901 943
tel.: 499 421 295 linka 124
e-mail: ddm.pelisek@tiscali.cz

Zlín
IÚ VK v Moravském peněžním ústavu
Náměstí míru 186, 760 01  Zlín
tel.: 577 211 317, fax: 577 213 404
e-mail: mpu@mpu.cz, web: www.mpu.cz

Ambasády, konzuláty
a imigrační úřady
Valašského království ve světě

Austrálie
Konzulát VK v Austrálii, Jiří Švehlák,
11 Gurney str., Edwardstown 5039
STH Australia
tel.: +61 8 829 343 72, +61 411 479 517
e-mail: svehlak@optusnet.com.au

Indie
Konzulát VK v Ladakhu, Skarma Angdus
Trance Tara Adventure Tours,
New Square Hemis Complex Zangsti,
Leh – 194101 Ladakh, P.O.Box no 12
tel.: +91 1982 264 350
web: www.trancetara.com
e-mail: skarmaleh@yahoo.com
Hovoří anglicky

Indonésie
Konzulát VK na Bali, Jiří „Djoko“ Pánek, 
„Perumahan Bhumi Jimbaran Asri“
Jimbaran, Bali, Indonesia
e-mail: djoko@tiscali.cz
web: geocities.com/djokobali
home.tiscali.cz/djoko

Kanada – Yukon
Konzulát VK v Dawson City, Mikin Bilina,
P.O. BOX 541, Dawson City,
Yukon Territory YOB160, Kanada
e-mail: mikin@yknet.yk.ca

Kanada
Konzulát VK ve Vancouveru
Pavlína &Stanislav Pokorný, 
1697 King George Hwy, Surrey,
BC, V4A4Z7, Kanada
tel.: +52 1 604 541 9824
e-mail: stanislavpo@hotmail.com 
Hovoří česky. Časový posun: -9 hodin

Nový Zéland
Konzulát VK v Charlestonu, Donald Levi
Pyramid Farm, Charleston PO BOX 358 
Westport NZ, tel.: +6437 898 487
e-mail: levi1nz@yahoo.com
Hovoří anglicky. Valašsky umí jenom 
sprostá slova. Na konzulátu i možnost 
ubytování. Časový posun: +11 hodin

Skotsko
Konzulát VK v Edinburgu – Neil Wilson
22/6 Panmure Place, Edinburgh,
Scotland, EH3 9JJ, Velká Británie
tel.: +44 0131 228 39 65
fax: +44 0870 705 91 21
e-mail: consul@neil-wilson.com
Hovoří anglicky a trochu turecky.
Časový posun: -1 hodina

Slovenská republika
Ambasáda VK v Považské Bystrici 
Milan Podmaník, PX CENTRUM
Turistická informačná kancelária,
Štúrova 5/9, 017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 42 4326545
fax: +421 42 432 65 45

Infotel.: +421 42 161 86
e-mail: tikpb@stonline.sk
web: www.povazska-bystrica.sk/valach.htm
Imigrační úřad VK v Nitře
Valašský šenk, Mostní 35, 949 01 Nitra
tel.: +421 905 971 702
email: malicher@centrum.sk

Konzulát VK na Slovensku
Valašský královský šenk – reštaurácia
Bzenica 57, 966 01 Hliník nad Hronom
Rostislav Bonisch
tel.: +421 907 485 381
Pro držitele pasů VK sleva 5 % na všechno

Švédsko
Konzulát VK v Linköpingu
Anders Szczepanski
Linköpings Universitet
581 83 Linköping, Sweden
tel.: +46 013 28 19 91
fax: +46 013 28 19 96
e-mail: andsz@esi.liu.se
web: www.liu.se/esi/

USA
Konzulát VK v Tennessee
George & Nancy Volak
Rock Haven Lodge – Family Nudist Park, 
462 Rock Haven Road, Murfreesboro,
TN 37127, USA
tel.: +615 896 35 53
fax: +615 848 18 12
e-mail: relax@rockhavenlodge.com 
web: www.rockhavenlodge.com

ambasády a konzuláty valašského království ve světě

Valašské království Valašské království Valašské království Valašské královstvíFakulta pálení a slivovicových věd Valašské královské univerzity
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KOLIBA
NAD VLČINOU

Koliba nad Vlčinou se nachází na hranici Valašského království
u Frenštátu pod Radhoštěm v lesích na Horečkách 

v nadmořské výšce 500 m

o t e v ř e n o

• denně od 17 do 24 h

• parkoviště 

• cimbálová muzika

Informace–rezervace na tel.: 556 835 354 a 603 526 469
e-mail: rezervace@kolibanadvlcinou.cz

web: www.kolibanadvlcinou.cz

Na typické valašské speciality na otevřeném ohni
Vás všecky zve Valach Olin

Pro držitele Valašských pasů
sleva 10% na jídlo

Penzion U Holubů
Čeladná 0808, 739 12 
tel.: +420 558 684 060 
GSM:  +420 603 421 629 
web: www.uholubu.com
e-mail: info@uholubu.com

* Veškeré sportovní vyžití: 
 tenis, volejbal, horská   
 kola, turistika…

* V okolí: golfové hřiště,
 ranč, sauna, bazén, sjez- 
 dovky, běžecké trasy…

* Nabízíme možnosti pro:
 rekreaci, školy v přírodě, 
 školení, soustředění,  
 podnikové večírky…

* Krásné prostředí je  
 vhodné pro svatby (ven- 
 kovní svatební obřad) 
 a jiné společenské akce…

HORSKÝ HOTEL SŮKENICKÁ *** s.r.o.
Bílá 161, 739 15 pošta Staré Hamry
tel.: +420 558 437 822, +420 602 518 347
fax: +420 558 437 825
e-mail: sukenicka@volny.cz
web: www.beskydy.cz/hotelsukenicka

restaurace • vinárna • snack bar • salónek • terasa • posilovna • sauna • půjčovna lyžařských potřeb • hotelový vlek…

Seznam zařízení 
poskytujících slevy

Bílá PSČ 739 15

Horský Hotel sůkenická 
Bílá 161, 739 15 Staré Hamry
tel.: 558 437 822, 602 518 347
e-mail: sukenicka@volny.cz
web: www.beskydy.cz/hotelsukenicka
pro psy, kočky a domácí mazlíčky
ubytování zdarma

Brno PSČ 602 00

Gts international

Vachova 4, tel.: 542 221 996
web: www.gtsint.cz
3% v GTS Brno na všechny své produkty 
mimo karty, množstevní sleva při objed-
nání 1000 osob na jeden let extra bonus, 
letenka zdarma

Bruntál PSČ 792 01

cestovní kancelář atis a. s.
– Konzulát Valašského království
Fügnerova 7, tel.: 554 787 111
e-mail: dispecink@atis.cz, www.atis.cz
5% z ceny katalogových pobytů ve stře-
discích v oblasti Valašského království

Čeladná PSČ 739 12

restaurace „u Pařeza“
Čeladná – u nádraží, tel.: 558 684 508
5% z konzumace nad 100 Kč

restaurant na rozcestí

Čeladná 249, 558 684 501, 608 868 811
5% na ubytování

Penzion u Holubů

Čeladná 806, 558 684 060, 603 421 629
e-mail: info@uholubu.com
web: www.uholubu.com
5% na ubytování

České Budějovice PSČ 370 01

turistické a maPové centrum Jižní 
ČecHy – Imigrační úřad VK
Nám. P. Otakara II. č. 21, tel.: 386 352 589
e-mail: mapcentrum@vol.cz
www.pohadkovekralovstvi.cz
www.jihocesky-kraj.cz
10% sleva z nákupu zboží a malý dáre-
ček od kapra Jakuba

Děčín PSČ 405 02

moneta Porta boHemica 
– služba sběratelům – Imigrační úřad VK      
Litoměřická 140/47 (vchod ze Žerotínovy 
ul.), Děčín 3, tel.: 412 530 920
10% na vybrané druhy zboží

Frenštát p. R. PSČ 744 01

cykloservis m. Prašivka

Lomná 1642, tel.: 556 835 932
777 651 516, web: cmp.zde.cz
5% na cykloservis

Horská cHata PJr velký Javorník 
Trojanovice 415, tel.: 556 835 685 
pro držitele Valašského pasu otevřeno 
o svátcích, sobotách a nedělích již od 7.00
pro ostatní: červen–srpen: 8.00–18.00 
září–květen: 9.00–17.00, v po zavřeno

koliba nad vlČinou – Imigrační úřad VK  
Trojanovice-Horečky 691
tel.: 556 835 354
e-mail: rezervace@kolibanadvlcinou.cz
web: www.kolibanadvlcinou.cz
10% na jídlo

informaČní centrum

valašskéHo království

Dolní 494, tel.: 556 839 274 
e-mail: ic.frenstat@valasske-kralovstvi.cz
web: www.valasske-kralovstvi.cz
5% na vlastní produkty, sleva 100% pro 
držitele Valašských pasů starší 90let
v doprovodu obou svých rodičů
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DrÏitelÛm Vala‰sk˘ch pasÛ poskytujeme 10% slevu v den jejich narozenin.

Zlínská 1416, Hole‰ov, tel.: 573 396 362

skvělá kuchyně ] příjemné prostředí ] venkovní zahrádka
] 4 druhy piva ] pravá italská pizza

• UBYTOVÁNÍ
• STRAVOVÁNÍ
• SNACK BAR, SAUNA
• NIGHT BAR, BAZÉN
• FIT CENTRUM, TENIS
• SALONKY, WHIRLPOOL

756 57 Horní Bečva 0316
tel./fax: 571 645 106
e-mail: hotel.mesit@iol.cz
web: www.hotelmesit.cz

Držitelům Valašských
pasů poskytujeme
10% slevu na ubytování.

HOTEL DUOHOTEL DUO
756 57  Horní Bečva
tel.: 728 209 185, 571 645 115, fax: 571 645 023
e-mail: duo.hotel@tiscali.cz, web: www.hotel-duo.cz

K DISPOZICI je restaurace, denní bar, letní terasa, tenisový kurt s umělým
povrchem, volejbalové hřiště, krytý i venkovní bazén, sauna, stolní tenis,
kulečník, v nedaleké přehradě možnost rybolovu…
POKOJE jsou vybaveny kompletním sociálním zařízením a TV.
HOTEL DUO nabízí i služby rehabilitační: skotské střiky, perličkové koupele,
podvodní masáže, klasické masáže, elektroléčba, inhalace,…
KOUPÁNÍ krytý bazén v hotelu, venkovní bazén, přehrada Horní Bečva.

Ondřejník
Chata se nachází pod vrcholem Ondřejníku
v nadmořské výšce 710 m n. m.

• Chata je vhodná jak pro individuální rekreaci, tak
zejména pro skupinové akce: např. oslavy, svatby.

• Celoroční dojezd až k chatě.
• Ubytovací kapacita 48 míst, restaurace a jídelna 130 míst.
• Venkovní posezení na terase s výhledem na Beskydy.
• Venkovní dětský koutek – houpačky, kolotoč, pískoviště.
• Okolí chaty nabízí ideální podmínky pro turistické

výlety, jsou zde cyklostezky, běžecké tratě v délce 8 km
– malý a 15 km – velký okruh, poma a dvě sjezdovky
v délce 310 a 360 m.

TURISTICKÁ CHATA
Ondřejník 352, Frýdlant n.O.
tel.: +420 608 435 601
fax: +420 558 678 479
e-mail: ipolackova@quick.cz

Holešov PSČ 769 01

městské informaČní centrum

Holešov – Imigrační úřad VK 
Nám. E. Beneše 17, tel.: 573 395 344 
e-mail: ic@mks.holesov.cz
www.mks.holesov.cz, www.holesov.mic.cz
10% na internet

disco club fontána

Palackého 777, tel.: 573 394 085
10% v den narozenin zákazníka

troPik bar

Masarykova 650, tel.: 573 394 117
10% v den narozenin zákazníka

restaurace kanada

Zlínská 1416, tel.: 573 396 362
10% v den narozenin zákazníka

Horní Bečva PSČ 756 57

Hotel mesit

Horní Bečva 0316, tel.: 571 645 106 
10% na ubytování

Charleston (Nový Zéland)

konzulát vk v cHarlestonu

Donald Levy– Pyramid Farm 
Charleston PO BOX 358, Westport NZ, 
tel.: 0064 –3 –789 84 87
e-mail: levi1nz@yahoo.com,
10% na ubytování

Kelč PSČ 756 43

svatoPluk Hýža

kožedělná výroba

– krojová obuv a obuv na zakázku
Kelč 35, tel.: 571 641 737
5% na obuv

Kopřivnice PSČ 742 21

tecHnické muzeum tatra

Záhumenní 369, tel.: 556 821 415
tel.: 556 871 106, www.tatramuseum.cz
20% na vstupné do muzea

Leopoldov (SK) PSČ 920 41

Ja som tonko z koPánky,
oPravuJem toPánky, Anton Svetlík,
Hollého 641/17, 920 41 Leopoldov
tel.: +421–905–46 61 89
50% na opravu obuvi

Luhačovice PSČ 763 26

Hotel oGar – Kulturní centrum VK
Pozlovice 47, tel.: 577 133 750
ogar@ogar.cz, web: www.ogar.cz
10% na pobyt

Lukov PSČ 763 17

Hotel tuskulum 
K Tuskulu 137, tel./fax: 577 911 413
e-mail: tuskulum@tuskulum.cz
10% na ubytování

Malenovice PSČ 739 11

HosPoda u veliČků

Malenovice 47
tel.: 558 677 862
5% na pivo

Murfreesboro (Tennessee, USA)

konzulát vk v tennessee

George & Nancy Volak
Rock Haven Lodge – Family Nudist Park 
462 Rock Haven Road, Murfreesboro,
TN 37127, USA,
tel.: 615–896 35 53
web: www.rockhavenlodge.com
e-mail: relax@rockhavenlodge.com
20% na vstupné

Napajedla PSČ 763 61

r+r transPort – imigrační úřad VK
Kvítkovická 1527, tel.: 577 922 290
e-mail: rrtransport@rrtransport.cz
4% na všechno

Nový Hrozenkov PSČ 756 04

Horská cHata koHútka

imigrační úřad VK, Nový Hrozenkov 241
tel.: 571 451 790, 601 521 471
e-mail: info@kohutka.cz
web: www.kohutka.cz
10% v den narozenin zákazníka

Hotel Permoník – imigrační úřad VK 
Nový Hrozenkov – Vranča 
tel.: 571 451 870, fax: 571 451 780
e-mail: permonik@hotelpermonik.cz
web: www.hotelpermonik.cz
10% z pultové ceny ubytování

Horský Hotel Portáš

Nový Hrozenkov 244
tel./fax: 571451106, 604 PORTAS
e-mail: hotel@hotelportas.cz
web: www.hotelportas.cz
10% na ubytování s plnou penzí,
5% s polopenzí

Nový Jičín PSČ 741 01

ic nový JiČín – Imigrační úřad VK 
U Žerotínského zámku, Úzká 27
tel.: 556 711 888
e-mail: icentrum@novy-jicin.cz
web: www.novyjicin.mic.cz
rady za všechny prachy – zdarma

na skalkácH–imigrační úřad VK
penzion–restaurace–chatová osada
Skalky 932, tel.: 556 708 817,
777 780 520, fax: 556 709 442
e-mail: nemeckova@nemeckova.com
web: www.nemeckova.com
5% z ceny valašských specialit,
10% na ubytování v chatkách

okresní vlastivědné muzeum

nový JiČín

Žerotínský zámek, tel.: 556 701 156 
50% na vstupné do Žerotínského zámku



Valašské království Valašské království Valašské království Valašské království

www.valasske-kralovstvi.cz

�� příloha dobré tipy

Naši horskou chatu najdete v samém srdci Valašska na hřebeni Javorníků.
Zdejší krásné hřebenové túry vám odkryjí výhled na panorama

Moravskoslezských Beskyd či Jeseníků. Na Slovenskou stranu pak Malou
a Velkou Fatru, Martinské hole a Kysuce.

Pokud hledáte pro svůj odpočinek právě krásnou přírodu, klid
a zádumčivé mlčení kopců – vybrali jste si správně.

NAŠE CHATA JE VÁM K DISPOZICI PO CELÝ ROK.

Co vám můžeme nabídnout:
m krátkodobé i dlouhodobé rekreační pobyty s domácí kuchyní m v zimě lyžaři ocení
velké množství sjezdových tratí pro zdatné i pro začátečníky a také běžecké trasy našich
hor m v létě krásné túry, horská kola či romantické projížďky na koních m v horkých
dnech je možné koupání v bazénu před chatou m saunu, klubovnu s TV a videem m

stolní tenis a kuželky m …borůvkové knedle, koláče a valaskú slivovicu…m

Názvy a délky vleků:

¨ Velká . . . . . . . . . . . . . . . . 570 m
≠ Kohútka  . . . . . . . . . . . . 215 m
Æ Babská  . . . . . . . . . . . . 1 190 m
Ø Spartak  . . . . . . . . . . . . . 260 m
∞ Seník . . . . . . . . . . . . . . . . 230 m
± Runda  . . . . . . . . . . . . . 1 230 m
≤ Lesní poma  . . . . . . . . . . 280 m
≥ Barborka  . . . . . . . . . . . . 180 m

Nejdelší sjezdovka  . . 1230 m

NA VA Š I N ÁV Š T Ě V U S E T Ě Š Í JA N A A JO S E F KO C U R KOV I.

Á PRO DRŽITELE VALAŠSKÝCH PASŮ SLEVA 10% NA VŠE V DEN JEJICH NAROZENIN

756 04 Nový Hrozenkov 241, tel./fax: +420 571 451 790, +420 601 521 471
e-mail: info@kohutka.cz • web: www.kohutka.cz

v pokoje s vlastním sociálním zafiízením a barevnou televizí
v ãtyfilÛÏkové chaty s terasou a grilem, pro chatovou osadu k dispozici vybavená letní kuchyÀ
v restaurace, jídelna, zahradní posezení pod ka‰tany
v ruské kuÏelky, streetball, stolní tenis, zahradní „ãlovûãe nezlob se“
v dûtsk˘ koutek s houpaãkami, kolotoãem a pískovi‰tûm

penzion, restaurace, chatová osada

Na Skalkách
Skalky 932, 
741 11 Nový Jičín
mobil: 777 780 520
tel.: 556 708 817, fax: 556 709 442
web: www.nemeckova.com

DRŽITELŮM VALAŠSKÝCH PASŮ POSKYTUJEME SLEVU 5% NA VALAŠSKÉ SPECIALITY A 10% NA UBYTOVÁNÍ V CHATKÁCH.

Hornické muzeum okd
Pod Landekem 64, Ostrava-Petřkovice
tel.: 596 131 803, 804
50% na vstupné

Ostravice PSČ 739 14

Hotel odra

Ostravice 327, tel.: 558 682 287,
558 682 113, e-mail: odra@applet.cz
web: www.hotel-odra.cz
5% na ubytování

Příbor PSČ 742 58

alPisPort centrum

9. května 1134, tel.: 556 722 266
e-mail: obchod@alpisport.cz
web: www.alpisport.cz
5% na zboží

Hostinec u ČecHů

Hukvaldská 1074, tel.: 556 723 772
10% na Slezský řízek

městské muzeum – stálá exPozice

s. freuda, tel.: 556 725 191
50% ze vstupného

restaurace mexico – imigrační úřad VK   
Frenštátská 166, tel.: 556 725 831
e-mail: jkabat@cbox.cz
5% na mexická a valašská jídla

Rajnochovice PSČ 768 71

Hotel „na troJáku“ 
Rajnochovice 448, tel.: 573 391 090,
571 442 555–6
10% na specialitu plněný bramborák

Roštín PSČ 768 03

rekreaČní areál kamínka

768 03 Roštín, tel.: 573 368 150, 
776 775 634, web: www. kaminka.cz
e-mail: kaminka@kaminka.cz
15% na ubytování

sPort Park 
B. Martinů 1, hala Tatrovanka
tel.: 556 702 868
e-mail: sport@sport-park.cz
web: www.sport-park.cz
sleva 100% držitelům pasu starších 90let
nebo sleva 10% po předložení kuponu

Olomouc PSČ 772 00

ck PressburG

Železniční 4, 772 00 Olomouc
tel.: 585 104 114, 117, 118
web: www.ckpressburg.cz
e-mail: sekretariat@ckpressburg.cz
5% sleva na vybrané pobyty

Ostrava PSČ 702 00

rock Point – Imigrační úřad VK
Novinářská 6A/3178, Obchodní centrum 
Futurum, 702 00 Ostrava, tel.: 596 614 154 
e-mail: ostravafuturum@rockpoint.cz
web: www.rockpoint.cz

5% na zboží v provozovnách: Ostrava, 
Praha, Brno, Liberec, Hradec Králové

elPas – výroba klíČů 
Smetanovo náměstí 8B
tel.: 596 126 208, 596 112 703
e-mail: elpas@elpas.cz
web: www.elpas.cz
5% na uzamykací systémy, dveře, trezory

Gts international

Denisova 5, tel.: 596 115 324, 
596 115 326, web: www.gtsint.cz
3% v GTS Ostrava na všechny své pro-
dukty mimo karty, množstevní sleva při 
objednání 1000 osob na jeden let – extra 
bonus, letenka zdarma

maltex

Přemyslovců 55, tel.: 608 747 480
7% na tapetování, nátěry, kladení kober-
ců, malování čistou technikou (možno 
i na kobercích), montáže sádrokartonů 
a minerálních podhledů 
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Hotel Forman nabízí kvalitní a moderní ubytování
v 21 dvoulÛÏkov˘ch pokojích a tfiech apartmánech

v klidném prostfiedí v blízkosti centra. V hotelu je
snídaÀová restaurace. Celodenní stravu zaji‰Èuje
stylová Vala‰ská koliba Kordulka, která je souãástí
areálu Hotelu Forman.
Hotel má hlídané parkovi‰tû a nonstop recepci.

Vala‰ská koliba Kordulka, jedineãná sv˘m interiérem
a kapacitou (120 hostÛ), nabízí víkendové posezení

u cimbálu. Naleznete zde vynikající kuchyni, kde
nechybí ani tradiãní vala‰ská jídla a vyzkou‰et mÛÏete
i dobrá odrÛdová vína. Koliba je také vhodná k pofiá-
dání oslav, svatebních hostin a firemních veãírkÛ.
KaÏd˘ pátek se u nás také mÛÏete pobavit pfii Ïivé
hudbû rÛzn˘ch ÏánrÛ.

K pfiíjemnému posezení
v klidném prostfiedí

Vás zve personál Hotelu
Forman a Vala‰ské
koliby Kordulky.

HOTEL FORMAN
Vala‰ská koliba
KORDULKA

������
Rekreaãní 684

756 61 RoÏnov p. R.
tel.: 571 629 109

mobil: 606 664 698
Koliba Kordulka
tel: 571 654 046

Horní Paseky 451
756  61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: 571 648 014 -5, fax: 571 648 222
hoteleroplan@hoteleroplan.cz
http://www.eroplan.cz

• přijatelné ceny • výborná kuchyně • denní menu za 70 Kč
• kvalitní ubytování• víkendové slevy na ubytování• ubytování
v bungalovech (červen–září)• salonek pro školení s prezentační
technikou • letní terasa před restaurací • letní zahrádka

v bungalovech • bunggee trampolína• trampolíny

Otevřeno: restaurace 6.30–22.00 h
Dancing club 21.00–3.00 h, živá hudba
od úterý do soboty k tanci i poslechu

příloha dobré tipy

R. B. ORBITA rekreační a školící středisko
tel.: 571 648 256, fax: 571 648 254
Rožnov pod Radhoštěm, Radhošťská 574, 756 61, (4km pod Radhoštěm)
e-mail: orbita@rborbita.cz, web: www.rborbita.cz

– hotelové ubytování – billiard – celodenní strava
– kulečník – denní bar – automaty

Sleva 10% z ubytování s plnou penzí.

Beskydský hotel RELAX***
Lesní 1689, 756 61 Rožnov p. R.
Tel.: +420 571 648 100-4
Fax: +420 571 648 106
web: www.hotelrelax.cz
e-mail: hotel-relax@applet.cz

Hotel s 85 dvoulůžkovými pokoji a 3 apartmány, s velkým
rehabilitačním centrem, dvěma bazény, tenisovým kurtem, mini-

golfem, fitcentrem a kuželnou je vhodným místem k relaxačním pobytům
i rodinné rekreaci. Hotel má 7 školících místností s kapacitou až 200 míst 

pro pořádání malých meetingů i velkých kongresů. Je situován na kopečku uprostřed lesoparku asi 20 minut pěší chůze z centra 
města. V okruhu několika kilometrů v pohoří Beskydy je řada možností pro lyžování, cyklistiku, letní i zimní turistiku…

Celoroční provoz lanové dráhy 7.00 – 18.00 h
Provozní doba lyžařských vleků 9.00 – 16.00 h

V horní stanici lanovky: půjčovna lyžařského vybavení, úschovna
  tel.: 556 830 805

Informace o sněhových podmínkách a provozu vleků tel.: 556 830 805,
teletext ČT1, ČT2, str. 196, Panoráma TV denně živě od 7.55 do 8.30 hod. na ČT 2,

dolní stanice lanové dráhy: 556 835 993, e–mail: pustevny@skialpin.cz, web: www.skialpin.cz

Pustevny

Sjezdovky Dopravní zařízení Délka Převýšení
A		Lanová dráha TS–2	 1 637 m	 400 m

1.		Lokomotiva	 B		Lyžařský vlek	 320 m	 81 m
2.		Malá sjezdovka	 C		Lyžařský vlek	 480 m	 140 m
3.		Panoráma	 D		Lyžařský vlek	 130 m	 40 m
4.		Pod Kolibou	 E		Lyžařský vlek	 390 m	 140 m
5.		Cyrilka	 F		Lyžařský vlek	 125 m	 35 m
6.		Cvičná louka	 G		Lopatkový vlek	 80 m	 25 m
7.		Dětská	 H		Provazové vleky	 50 m	 10 m
8.		Pod Šumnou	 I			Lyžařský vlek	 140 m	 35 m
9.		Nad boudou	 K		Lyžařský vlek	 590 m	 90 m
10. Velká sjezdovka	 J			Lyžařský vlek	 1 090 m	 220 m
11. Knížecí cesta	 	 5 000 m	 400 m
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Majitelům Valašských pasů poskytujeme 
5% slevu na mexická a valašská jídla.

Restaurace Mexico
Frenštátská 166,

 74258 Příbor, 
tel.: 556 725 831, 

mobil: 776 644 102

otvírací doba: 10.00 – 22.00

Rožnov p. R. PSČ 756 61

Hotel eroPlán

Horní Paseky 451, tel.: 571 648 014–5, 
fax: 571 648 222, web: www.eroplan.cz
e-mail: hoteleroplan@hoteleroplan.cz
sleva dle specifikace v hotelu

ic valašskéHo království

Palackého 484, tel.: 571 655 196
e-mail: ic.roznov@valasske-kralovstvi.cz
web: www.valasske-kralovstvi.cz
sleva 5% na vlastní produkty

r.b. orbita, rekreační a školící středisko
Radhošťská 574, tel.: 571 648 256
fax: 571 648 254, www.rborbita.cz
e-mail: orbitarecepce@rborbita.cz
10% z ubytování s plnou penzí

tka t klub – kulturní aGentura

Zemědělská 592, tel.: 571 651 233,
571 651 794,6, e-mail: tka@tka.cz
spektrum@tka.cz, web: www.tka.cz
krabička prezervativů zdarma

valašské muzeum v Přírodě

Palackého 147
tel.: 571 757 111
fax: 571 654 494
web: www.vmp.cz
e-mail: muzeum@vmp.cz
50% na vstupné do Valašské dědiny

Rusava PSČ 768 41

obecní úřad – ProdeJna keramiky

– Imigrační úřad VK
Rusava 248, tel.: 573 392 217
5% na veškeré zboží

Růžďka PSČ 756 25

Penzion dušná

Růžďka 55
 tel.: 571 443 014
e-mail: penzio@penzion-dusna.cz
web: www.penzion-dusna.cz
5% na ubytování
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Na Mikulcově 505
756 06 Velké Karlovice

+420 571 444 323
+420 571 444 322

e-mail: info@hoteltatra.cz
web: www.hoteltatra.czPro držitele Valašských pasů sleva 10 % na ubytování z cen „sezona“

tel.: 556 857 190, fax: 556 857 011
e-mail: dolni-dvur@post.cz

ho s t i n e c

Pro drÏitele Vala‰sk˘ch pasÛ sleva
10% na ubytování.

Vám nabízí:
k lokál (25 osob)
k krytá terasa s krbem (40 osob)
k salonek – moÏnost pofiádání rodinn˘ch   

oslav, firemních akcí, ‰kolení…(do 20 osob)
k moÏnost ubytování v apartmá
k v létû zahrádka, kuÏelky
k pfiíjemné domácí prostfiedí
k mezinárodní i regionální kuchynû
k moÏnost pfiípravy jídel na ro‰tu, na grilu

Restaurace Bavorsk˘ dvÛrRestaurace Bavorsk˘ dvÛr

oslavy *
akce do 40 osob *

hotovky *
3 druhy piva *

toãená kofola *

* salónek s prodejní  
galerií obrazÛ� 

* ubytování pro firmy

* obchÛdek s ãerstv˘m
peãivem

ChuÈ bavorsk˘ch specialit – jen v na‰í restauraci Bavorsk˘ dvÛr
na Sokolské ulici ve Vala‰ském Mezifiíãí, tel.: 571 611 161

Valašské Meziříčí PSČ 757 01

královská observatoř

Hvězdárna valašské meziříČí

Vsetínská 78, tel.: 571 611 928
20% na vstupné

Varnsdorf PSČ 407 47

ca PoHoda – Imigrační úřad VK 
Národní 3003, 407 47 Varnsdorf 
5% na mapy, průvodce a drobný prodej

Velká Bíteš PSČ 595 01

Pěstitelská Pálenice 
Imigrační úřad VK
Kpt. Jaroše 78, e-mail: staza@iol.cz
tel.: 566 532 284, fax: 566 533 178
1% za služby spojené s vypálením
švestkových kvasů

Velké Karlovice PSČ 756 06

Horský Hotel tatra – Imigr. úřad VK
Na Mikulcově 505
tel.: 571 444 322–3
e-mail: info@hoteltatra.cz
web: www.hoteltatra.cz
10% na ubytování z cen „sezona“

rekreaČní středisko školka

– Imigrační úřad VK
Velké Karlovice-Léskové 151
tel.: 571 459 157, 724 022 483,
e–mail: olymp.tr@telecom.cz

web: www.olymptrebic.cz
5% na ubytování

Veřovice PSČ 742 73

Hostinec dolní dvůr

Veřovice 28, tel.: 556 857 190
e-mail: dolni-dvur@post.cz
10% na ubytování

Vizovice PSČ 763 12 

Hotel valašský šenk vizovice

– Imigrační úřad VK
Lázeňská 451, tel.: 577 452 652
fax: 577 454 450 
e-mail: info@senkvizovice.cz
web: www.senkvizovice.cz
10% na ubytování

Všemina PSČ 755 01

Park Hotel všemina

Všemina 300, 763 15 Slušovice
tel.: 577 116 611
e-mail: hotel@vsemina.cz
 web: www.vsemina.cz
děti do 11 let a domácí mazlíčci
ubytování zdarma

Zlín PSČ 760 01

obuvnické muzeum zlín

tř. T. Bati 1970, P.O.BOX 175
tel.: 577 213 978
50% na vstupné do muzejní expozice

Stari Grad (Chorvatsko) 

bistro PenGuin

Trk Škor, Stari Grad, ostrov Hvar, 
Dalmácie – Chorvatsko,  tel.: 556 709 439
5% na vše, speciality české a moravské 
kuchyně, pivo Budvar, vše za směšné 
ceny uprostřed drahého Chorvatska

Šenov u N. Jičína PSČ 742 42

Hotel salaš – Imigrační úřad VK
Na Salaši 187, tel.: 556 708 880
fax: 556 720 772
e-mail: hotel-salas@iol.cz
web: www.hotel-salas.cz
10 % na místní speciality

Štramberk PSČ 742 66

Hotel roubenka

Dolní 790, tel.: 556 852 566–7
5% na konzumaci jídla blíže
specifikovaného v restauraci

muzeum štramberk

Náměstí 31, tel.: 556 852 284
50% ze vstupného

Tichá PSČ 742 74

cafe bar santos 
Tichá 272
tel.: 556 858 313
mobil: 608 100 690 
každé desáté pivo na osobu zdarma

Trojanovice PSČ 744 01

Hotel ráztoka*** 
Trojanovice 364, tel.: 556 835 869
fax: 556 835 952
e-mail: info@raztoka.cz
web: www.raztoka.cz
10% na ubytování

Hotel „u kociána“
Imigrační úřad VK
Trojanovice 183
tel.: 556 835 206, 604 858 967 
e-mail: hotel@hotelukociana.cz
web: www.hotelukociana.cz
5% na ubytování

skialPin Pustevny

Trojanovice
tel.: 556 830 805, 556 835 993
e-mail: pustevny@skialpin.cz
web: www.skialpin.cz
Pro držitele Val. pasu starší 60 let na po-
žádání snížení rychlosti lanovky na 0,75 
m/s – jízdné pro 2. psa a kočku zdarma

Uherský Brod PSČ 688 01

cestovní aGentura Jumbo 
Imigrační úřad VK
Masarykovo náměstí 102
tel.: 572 635 833 
e-mail: ca.jumbo@tiscali.cz
web: www.jumbo.zl-kraj.cz
5% z ceny ubytování v objektech
na území Valašského království

příloha dobré tipy



Dárky z Valašského království

semínkové dopisnice
Valašský pas

samolepka na auto 
keramické nádoby na 

slivovici
kalíšky a hrnečky
mince Jurovalšár

slivovice
publikace o slivovici

valašské švestky 
v čokoládě

vína
dárkové kazety

pohlednice
průvodce po VK…

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

www.valasske-kralovstvi.cz

Valašské království Valašské království Valašské království Valašské království ��příloha dobré tipy
Nový imigrační úřad Valašského království 
naleznete v Chřibech  2
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Brumov-Bylnice

Bystřička

Frenštát	p.	R.

Hodslavice

Holešov

Hukvaldy

Karviná

Kopřivnice

Kunčice	p.	O.

Lichnov

Mikulůvka

Nový	Jičín

Ostravice

Podhradní	Lhota

Příbor

Rožnov	p.	R.

Rusava

Štramberk

Trojanovice

Valašské	Meziříčí

Veřovice

Vsetín

Životice	u	NJ
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Valašské království děkuje všem městům, obcím a subjektům, které mají v těchto novinách svoji 
prezentaci, za jejich podporu a spolupráci
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