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„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a možná si zapamatuji, zapoj mě 
a já porozumím…“ Benjamin Franklin

Čtu motto bestselleru Martina Lindstroma „BRAND sense“. 
Ještě jsem neměl čas celou knihu v anglickém originále přečíst, ale 
již z toho mála, co jsem stihl, je mi jasné, že ten dánský ogar ví o čem 
píše… J „Dělejte věci tak, abyste oslovili co možná nejvíce smyslů 
člověka…“ Jste smyslově „nenasycení“? Dlouho jste něco dobrého 
nejedli nebo nepili? Dlouho jste neslyšeli nějakou vaši oblíbenou 
muziku nebo nezažili pořádný koncert? Dlouho jste neleželi na roz-
kvetlé louce? Dotýkali se něčeho příjemného? Neviděli něco nového, 
co by vám bralo dech? Chybí vám adrenalin nebo naopak hledáte 
klid a pohodu? Všeho ihned nechejte a přijeďte k nám do Valašského 
království! Již na začátku roku jsme avizovali, že letos jsme pro vás 
připravili „rok zážitků pro 7 smyslů“! Od zimy si všichni ve VK doce-
la mákli a připravili pro vás zbrusu nové aktivity, které můžete „pá-
chat“ buď sami, nebo, pokud si netroufáte nebo nemáte čas, s námi, 
zabalené do adrenalinových, sportovních, tradičních, relaxačních, či 
gastronomických nebo zábavných „Balíčků zážitků“.

A čím novým teda 
můžete letos nasy-
tit své smysly? Za-
čněte třeba časně 
ráno chozením na 
boso v mokré trávě, 
pak si dejte dobrou 
snídani a dejte se 
do pohybu… Máte-
li rádi pohyb na ko-
lech, zkuste třeba 

horská kola nebo nové koloběžky na Pustevnách. Vzrušují vás výšky? 
Vyzkoušejte některé z lanových center nebo si užijte tandemový let. 
Západem slunce však den u nás zdaleka nekončí! Ve stylových va-
lašských kolibách můžete objevovat chutě netradičních valašských 
destilátů při studiu na fakultě pálení a slivovicových věd nebo, po-
kud toho za celý den stále nebudete mít dost, zkuste se vydat třeba na 
noční přechod Beskyd se zkušeným průvodcem…

U nás ve Valašském království objevíte, že máte smyslů víc, než jen 
těch obvyklých pět! O jakých smyslech hovořím? Přijeďte a poznáte 
sami… Tomáš Harabiš

Terénní koloběžky již v Beskydech!
Zážitky z jízdy na koloběžce si většina 
z vás dosud mohla vybavit jen z dět-
ství. Od 1. června je však všechno 
jinak a speciální horské koloběžky 
si můžete půjčit v půjčovně Sunski 
na Pustevnách. Sami jsme si je 
vyzkoušeli a zážitek z jízdy je vskut-
ku výjimečný a podstatně jiný, 
než z horského kola. Těžko o tom 
psát… Vyzkoušejte si to na vlastní 
kůži. Pod kopcem pak můžete pře-
jít z jednoho adrenalinu na druhý… 
Jeden ze sjezdů končí přímo u la-
nového parku Tarzánie, který si pro 
vás letos opět připravil nové lanov-
ky a lanové překážky. Takže již ani 
chvíli neváhejte a za zážitky k nám se 
vydejte!
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Leží v Norsku zadní část VK?

Průvodce Lonely Planet nejen
o Valašském království

„Extrémně nápomocné informační centrum Valašského království posky-
tuje informace o místních zajímavostech, dopravních spojeních a ubyto-
vání…“, píše se o službách našeho informačního centra v novém vydání 

průvodce Czech&Slovak Republics světově proslulého 
nakladatelství LONELY PLANET. Slova chvály se na 
nás valí i v dalším odstavci… J 
Díky Brette, díky Neile… Škoda, že současné vedení 
města Rožnova p. R. se rozhodlo informační centrum od 
října zrušit. Avšak přátelé, kamarádí nezoufejte!!! Bu-
dete moci využít služeb naší nové kanceláře, kterou na-
leznete asi o sto metrů dále blíže k centru města. Žádné 
kontaktní údaje na nás se nemění! -th-

Valašské království
Informační noviny – Váš nezávislý průvodce nejen po Království • léto/podzim 2007 • cena: do 13 Kč

Ostravsko 92,8 FM b Slezsko 89,5 FM a 98,3 FM b Valašsko 105,9 FM (Vsetín 96,1 FM, Valašské Meziříčí 96,3 FM, Hranice 97,9 FM) b Zlínsko 103,6 FM

Zajímavosti
z Valašského 

království 
na vlnách

rádia Čas

uvnitř barevná příloha

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

Evropská unie

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Zlínským krajem.
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Koloběžky milují i Filipínští domorodci

Kde bude sídlo konzulátu Va-
lašského království v Norsku? 
Vhodných míst je mnoho, ale je 
třeba vybírat pečlivě.

pokračování na str. 5
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Monsieur Dakar Karel Loprais
Valašský ministr dopravy a automobilový závodník Karel Loprais ze 
sedmnácti startů na Rallye Dakar získal šestkrát zlato (v letech 1988, 
1994, 1995, 1998, 1999, 2001), čtyřikrát stříbro (1987, 1996, 2000, 
2002) a jednou bronz (1992). Nejen díky těmto dosud nepřekonaným 
výsledkům byl čtyřnásobný držitel Zlatého volantu společně s motocy-
klistou Františkem Šťastným vyhlášen českým závodníkem století.

text a foto: Jaroslav Jindra

neudělal. Pokud se bude vše vyvíjet 
dobře, v lednu se na start jubilejní-
ho ročníku Rallye Dakar postaví-
me oba.

Jaký je zájem o emigraci Senegalců 
do Valašského království?
Myslím si, že bude lepší, když zů- 
stanou v Senegalu, tady pro ně ne-
jsou správné klimatické podmínky.

O tobě je známo, že jsi zkušeným 
odborníkem na slivovici. Je pravda, 
že senegalští mouřeníni v převleku 
za kominíky zcizili ve Vizovicích 
recepturu na výrobu pravé valašské 
slivovice a chystají se zaplavit svět 
banánovicou?
V Africe je opravdu všechno 
možné…

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

1. Rytířská klání na hradě Brumov, 7. 7. (Brumov-Bylnice, hrad Brumov)
2. Dobývání hukvaldského hradu, 28. 7. (Hukvaldy, hrad) 
3. Den řemesel a setkání kovářů, 28. 7. (Rožnov pod Radhoštěm,
 Valašské muzeum v přírodě)
4. Festival FÓRum 2007,   
 10.–12. 8. (Frenštát p. R.) 
5. Vizovické trnkobraní,
 17.–19. 8. (Vizovice)
8. Do Kopřivnice za zážitky 
 pro 7 smyslů, 21. 7., 4., 18.  
 a 25. 8. (Kopřivnice) 
6. Valašské folkrockování,
 18. 8. (Rožnov p. R.,
 Valašské muzeum v přírodě) 

 7. III. Štramberské pivní 
  slavnosti, 25.–26. 8.   
  (Štramberk) 
 9. Den Radegastu, 1. 9.   
  (Nošovice, pivovar 
  Radegast)
10. Vsetínské záření,
  7.–9. 9. (Vsetín)

Mnoho dalších akcí
naleznete na str. 7–12

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

 1. Rožnov pod Radhoštěm
  (Valašské muzeum v přírodě)
 2. Pustevny (Radegast a Radhošť)
 3. Frenštátsko (Muzeum, expozice 
  věnované vystěhovalectví, tkal-
  covství a historii Frenštátska)
 4. Brumov-Bylnice (hrad Brumov,  
  židovský hřbitov, muzeum,
  CHKO Bílé Karpaty) 
 5. Štramberk (Trúba, roubené
  chalupy, jeskyně Šipka, Muzeum
  Zdeňka Buriana, botanická zahra-
  da, rozhledna na Bílé hoře atd.)
 6. Kopřivnice (Technické muzeum  
  Tatra, expozice věnovaná Daně
  a Emilovi Zátopkovým, expozice

Zdeňka Buriana, majolika…)
7. Hukvaldy (zřícenina hradu,  

rodiště L. Janáčka, obora …)
8. Holešov (barokní zámek

s francouzským parkem,
Šachova synagoga, židovský
hřbitov, barokní kostel atd.) 

9. Velké Karlovice
 (Karlovské muzeum, roubený  
 kostel a další památkově
 chráněné objekty lidové
 architektury, jedlobukový
 prales Razula atd.) 
10. Valašské Meziříčí (Moravská gobelínová manufaktura, Hvězdárna,  
 Zámek Kinských) 

Mnoho dalších míst, která byste neměli minout,
naleznete na str. 32–39 

Jak jsi Karle, jako ministr dopra-
vy Valašského království spokoje-
ný s dopravou u nás a co bys rád 
změnil?
Měly by se zlepšit cesty na Valašsku, 
je to samá ďůra od těžké techniky. 
Taky je třeba dobudovat dálniční 
síť, která by přiblížila návštěvníky 
našemu kraji.

Jak se chystáš reprezentovat Valaš-
ské království na jubilejním 30. roč-
níku Rallye Dakar v příštím roce?
Po mém zranění páteře na předpo-
sledním Dakaru je na prvním mís-
tě zdraví. Však synovec Aleš nám 
svým třetím místem letos ostudu 

Hlavní soupeř obou Lopraisů Ma-
ročan Makal Ažupad se svými 
mechaniky

Martin Bursík si valašské občanství 
pochvaloval!

Bezpasový styk se všemi zeměmi, 
diplomatickou imunitu a řadu valaš-
ských práv a výhod získal v sobotu 
19. května v Trojanovicích ministr 
životního prostředí České republiky 
a nyní i správce pro ochranu valašské 
krajiny Valašského království Martin 
Bursík. Slavnostní pasování se usku-
tečnilo v rámci akce „Zamykání země 
Valašské na sto roků“, kterou zorga-
nizovalo OS Naše Beskydy.	 -th-Fo
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Mirek Topolánek zpíval
na festivalu cimbálových muzik VK
Český	 premiér	 si	 zazpíval	 s	 Královnou	
matkou	 Valašského	 království	 Jarmilou	
I.	 Šulákovou	 a	 prohlásil,	 že	 vztahy	 mezi	
Valašským	královstvím	a	ČR	se	budou	jen	
vylepšovat.	 VK	 další	 zlepšování	 vztahů	 se	
svým	 západním	 sousedem	 samozřejmě	

vítá.	 Dohoda	 o	 bezpasovém	 styku	 mezi	
oběma	 zeměmi	 by	 měla	 platit	 už	 nafurt	
a	čeští	celníci	by	měli	přestat	otravovat	va-
lašské	občany	aj	na	česko-evropských	hra-
nicách.	VK	na	oplátku	Čechům	poradí	jak	
sa	dostat	do	„Shengenu“	zkratkou.
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Vyzkoušejte nové Balíčky zážitků
Balíček zážitků na přání!
Jsou vaši blízcí již znuděni materiálními statky? Darujte jim zážitek! Při-
pravili jsme pro vás novinku – Balíček zážitků na přání! S tímto balíčkem 
můžete splnit svým blízkým jejich tajná přání. Mohou si totiž vybrat z celé 
naší aktuální nabídky.

Zážitky v novém balení!
Naše balíčky zážitků nyní dostávají nový kabát. Nyní je od nás můžete 
dostat v opravdu dárkovém balení. Takže 
neváhejte a naše „Balíčky zážitků“ 
jako dárky posílejte J

Balíčky zážitků VK pro milionáře!
Jste rozmazlovaný milionář? Jste znechucený svým bohatstvím, pře-
pychem a konzumním způsobem života? Chcete vědět, zda-li mají vaši 
blízcí opravdu rádi vás nebo spíše vaše peníze? Právě pro vás jsme připra-
vili naprosto unikátní balíčky zážitků „Najdi štěstí v odpadcích…“ nebo 
„Chudý, špinavý, hladový a šťastný“. Za pouhých 999 999 Kč se můžete 
celý den hrabat v nejrůznějších odpadcích, hovět si v kontejneru či stát se 
aspoň na chvíli bezdomovcem a prožít tak chvíle, které byste jinak určitě 
nikdy nezažili! Vše, co si na smetišti najdete, je navíc vaše! Garantujeme 
zážitky, na které nikdy nezapomenete!
„Bylo to úžasné. Určitě si to brzo zopakuji…“, pochvaluje si balíček napří-
klad mladý milionář z Aljašky Rich Treasure (na obrázku níže).

Reference
Přečtěte si hodnocení Balíčku 
zážitku „Motokáry“ našimi 
klienty:

O víkendu jsme navštívili město 
Frenštát pod Radhoštěm za účelem 
jízdy na motokárách, které jsme 
si zakoupili přes internet formou 
Balíčku zážitků. Byli jsme nadšeni 
jak z okruhu, jízdy tak i rychlosti. 
Po zahřívacím kole jsme mezi sebou 
začali soutěžit a měřit si čas. Víkend 
se nám velice líbil a tento balíček do-
poručujeme všem, kteří chtějí zažít 
nezapomenutelný zážitek a užít si 
spoustu legrace.

Prodej Balíčků zážitků nabírá 
na obrátkách. Naše dvě spoko-
jené klientky nám zaslaly své 
dojmy z Balíčku zážitků „Čas 
pro krásu“ a o ně se nyní s vámi 
podělíme.
Poznámka: Dopis je trochu přesla-
zený, ale potěšil nás…

Dobrý den, chcete také strávit bá-
ječný den, Den pro krásu, kdy vás 
někdo hýčká a stará se o vás?
Neváhejte!
Nejprve nás přivítala paní majitel-
ka a předala nás do rukou „holek 
šikulek“.
Paní kosmetička nám ošetřila pleť, 
poradila a její masáž obličeje – to 
byl balzám! Její ruce jsou darem od 
boha. Děkujeme. Další zlaté ručič-
ky na nás čekaly u paní kadeřnice. 
Poradí, ostříhá, obarví, upraví účes 
podle vašeho přání. Za to jí dík. 
Chcete ošetřit i ruce a nohy? Není 
problém! Šikovné paní pedikérka 
a manikérka tady na vás čekají. 
Ošetření chodidel, tlaková masáž, 
úprava nehtů i lakování probíhá 
v příjemné atmosféře. Potřetí říká-
me, díky. Takhle jsme si to užily my! 
Doporučujeme!
 Alena a Alča z Petřvaldu

Rychle a zběsi-
le na čtyřkolce
Chcete si užít opravdový 
adrenalin na čtyřech ko-
lech? Jízdu v terénu, po 
silnici i lesem a cestou 
necestou? Tak neváhejte 
a pojďte se projet na na-
šich čtyřkolkách.

Čarování s vlasy aneb 
Vlasová show

Udělejte něco pro sebe, změňte 
svou současnou image, dopřejte 
svým vlasům netra-
diční péči a radujte se 
z kouzla, které si v po-
době krásného účesu 
odnesete domů s na-
šim novým Balíčkem 
zážitků. Kouzla a čá-
ry nemusí být nutně 
jen iluzí. Ruce profe-
sionálního kadeřníka 
vám to dokážou.

Připravuje se mapa aktivit Valašského království
a Švestková kuchařka

Pro aktivní Valachy nepostradatelná pomůcka k nalezení 
míst k aktivnímu trávení volného času. Mapa s mapovým 
podkladem od firmy SHOCart s kompletním přehledem 
dostupných aktivit v Beskydech a na Valašsku, počína-
je třeba bowlingem, cykloturistikou, jízdárnami, 
přes koupaliště, lanová centra, paintbally až třeba 
po paragliding.

Původní recepty ze staré české kuchařky od Amalie 
Bláhové jsme nechali přepsat u odborníků umění 
kuchařského a brzy je vydáme v novém kabátě.
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Prohlídka pivovaru Radegast
Prijeďte se podívat, kde se vaří hoř-
ký Radegast i nejoblíbenější neal-
koholické pivo Radegast Birell.

bového nářadí na výrobu sudů, 
plničku sudů a lahví, ukázky histo-
rických výučních listů, vysvědčení 
a sbírky etiket. Závěr exkurze patří 
degustaci piva v degustační síni, 
umístěné ve vyhlídkové věži nad 
varnou, ze které je za slunečného 
a jasného počasí rozhled po krás-
ném okolí Beskyd. 

Z pivovarů Plzeňského Prazdroje 
je moravský pivovar se jménem 
pohanského boha ohně, slunce, 
sklizně a pohostinnosti nejmladší. 
Vařit pivo začal v roce 1970 a patří 
k technologicky nejmodernějším 
pivovarům v zemi. V roce 1995 
získal jako první z oboru certifikát 
ISO 9002, v roce 1996 Mezinárod-
ní ocenění za kvalitu a v roce 1999 
pak certifikát ISO 14001. V oblasti 
péče o životní prostředí je pivovar 
Radegast vzorem pro celé odvětví 
pivovarnictví v ČR. Řadou ekolo-
gických projektů přispívá také ke 
zkrášlení okolí – Chráněné krajin-
né oblasti Beskydy. 

Návštěvnická trasa vede kolem cy-
lindrokonických tanků, sladovny 
s roční kapacitou 28 500 tun sladu 
a stáčírny sudového piva, do lahvo-
vé stáčírny vybavené plnicí linkou 
o výkonu 50 000 lahví za hodinu. 
Lahvová stáčírna byla uvedena 
do provozu v roce 1998 
a v té době byla nejmoder-
nější plničkou v Evropě. 
Ze stáčírny přejdeme do 
varny, samotného srdce 
pivovaru, kde probíhá 
proces vaření piva. Varna 
byla uvedena do provozu 
v roce 1970 a v roce 1994 
byla rozšířena a rekon-
struována včetně osazení 
automatickým systémem 
řízení. Návštěvníci si zde 
mohou také prohlédnout 
historickou ukázku do-

Žena devatera řemesel
Josef Beneš

Rozkvetlé horské louky a na nich 
pasoucí se ovečky s mírumilovně 
cinkajícími zvonci okolo krku. I ta-
kový obraz skýtá rázovité Valašsko. 
Venkovská selanka ale mizí ve chví-
li, kdy je třeba s plody chovatelské 
práce smysluplně naložit. Staří 
Valaši v tom byli opravdoví mistři. 
Kromě kostí, rohů a paznehtů do-
kázali z huňatých přežvýkavců zu-
žitkovat snad úplně všechno.

Novodobou přebornicí ve zpraco-
vání ovčí vlny a kůže je Jitka Dvor-
ská z Valašského Meziříčí. Je to 
bez nadsázky žena devatera řeme-
sel, vesměs téměř zapomenutých. 
Vždyť která z moderních hospo-
dyněk umí příst vlnu na kolovrát-
ku i na vřetánku, plstit ji suchou 
i mokrou cestou pomocí horké 
vody, mýdla a pichlavých jehel…

A to není zdaleka vše. Z vlastnoruč-
ně vyrobené příze utká na tkalcov-
ském stavu plátno, uplete ponožky 
i rukavice, z plsti hravě vykouzlí 
valašský klobúk či roztomilé figur-
ky a z vyčiněné kůže ušije pohodlné 
papuče. „Žádnou z těchto doved-
ností jsem nezdědila. Když jsem po 
škole pracovala v muzeu, národo-
pis mne nudil. Viděla jsem jen pří-
rodu,“ přiznává s odstupem času.

Už si ani nevzpomíná, kdy se to v ní 
zlomilo. Ke zručnosti našich před-
ků pocítila zvlášní úctu. Začala se 
o stará řemesla zajímat. Pročítala 
knihy, hlásila se do kurzů. Jakmile 
si osvojila vyřezávání dřevěných 
misek, pustila se do zpracování 
vlny. Cokoli se naučila, ihned pře-
nášela na děti a dospělé v zájmo-
vých kroužcích.

Dnes vlastní vedle tkalcovského 
stavu také devět kolovrátků. Když 

Předení na kolovrátku? Pro Jitku 
Dvorskou hračka
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jí kamarád vyřezal sadu různě ve-
likých dřevěných forem, kterým se 
říká modly, začala na nich splétat 
vlněné rukavice a papuče. Dokonce 
přišla s vlastním vynálezem – bač-
korami z nespředené vlny. Jsou prý 
méně pracné a lépe vypadají… 

Teď se Jitka Dvorská chystá pro-
niknout do tajů výroby ovčího sýra 
a léčivé syrovátky zvané žinčica. 
Na jejích blahodárných účincích 
byl před více než sto lety založen 
věhlas klimatických lázní v neda-
lekém Rožnově pod Radhoštěm. 
„Pomáhám sousedovi s výkupem 
vlny. Za to mi slíbil, že mne naučí 
dojit a vyrábět sýr,“ těší se.

Pokud byste Jitku Dvorskou rádi 
poznali a některému z tradičních 
řemesel se od ní přiučili, budete 
mít příležitost osmnáctého sprna 
na dožínkových slavnostech v Ja-
sénce u Vsetína. Případně navštivte 
některou z jejích „kutíren“ v me-
ziříčském Středisku volného času 
Domeček, kde pracuje. Více infor-
mací najdete na www.ochranci.cz.

Výprava za Radegastovým pokladem
aneb Zážitek pro milovníky piva

Prohlédněte si celý proces výroby 
piva Radegast a získejte svůj díl 
z Radegastova pokladu. Tento nový 
balíček zážitků je vhodný jako dá-
rek pro významné příležitosti, na-
příklad narozeniny. 

Čeká vás nevšední exkurze v pi-
vovaru Radegast v Nošovicích 
s průvodcem. Budete mít možnost 
zhlédnout celý proces výroby piva 
Radegast a na závěr dostanete svůj 
díl z Radegastova pokladu.

Stará pověst o Radegastově zlatém 
pokladu praví: „Pak už se došlo 

k jedněm dveřím a nad nimi byl klíč 
k uzamčené komoře. Po odemknutí 
se otevřela místnost se čtyřmi slou-
py a dokola byla hojnost zlata“. 
Vydejte se s námi na výpravu za 
zlatým Radegastovým pokladem. 
Zlatým pivem Radegast…

Tento balíček je vhodným dárkem 
pro významné příležitosti jako 
jsou narozeniny apod. Na rozdíl od 
běžné exkurze je zde daleko větší 
prostor pro individuální přístup 
ke klientovi. V případě potřeby je 
možné zajistit i tlumočníka.
 Tomáš Harabiš

Květy, které neuvadnou
Valašské království pro vás připra-
vilo nový Balíček zážitků. Objevte 
krásu květin, vtiskněte jim vlastní 
osobitost a výtvarný rukopis... Pod 
vedením výtvarnice objevte krásu 
květin zevnitř, vyjádřete náladu 
ročních období... Hledejte inspira-
ci v samotných květinách...
Ano! I vy si můžete vyzkoušet, jaké 
to je být malířem.

více na www.valasske-kralovstvi.cz
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Japonský císař s císařovnú prohlíža-
jú seřazené valašské ogary, zejména 
oblast pod cvoky pobíjanými opasky: 
„Toťten nee, ten taky ne…“

ze světa

Kde bude konzulát VK v Norsku?
Před několika dny proběhlo výbě-
rové řízení pro nejvhodnější sídlo 
konzulátu Valašského království 
v Království norském. Potřeba re-
prezentativního zastúpení v Nor-
sku je nabíledni, bo hlúpí Pražáci 
tvrdíjú, že Valaši pochází z Osla 
(enem to, trúby, píšú s malým „o“). 

s velkým náskokem po hlasování, 
které skončilo rvačkú, stala obec 
s dlúhým názvem Vålåskarit, která 
je živým důkazem teho, že Norové 
pochází z Valašska a ne naopak, jak 
tvrdijú Pražáci. yayin

Ponejprv sme chtěli konzulát 
v městečku Å (to norsky znamená 
„řeka“), abychom při psaní adresy 
šetřili tužky. V úzkém výběru byla 
i města Hoven 5 ve středním Nor-
sku a Skurven nedaleko hlavního 
města Osla. Vítězem tendru sa 

Valašské sémě 
do Země vychá-
zajúcího slunka
Senzační odhalení
Po dlúhých letech čekáňá na 
mužského potomka a tahanicách 
o nové zákony, které by na japon-
ský trůn posadily cérku, sa Země 
vycházajúcího slunka konečně 
dočkala následníka – ogara, a to 
rovných devět měsíců a jeden týdeň 
po tajnej misi japonského císařa 
do Valašského království. Ogar sa 
má jmenovat Jurahito, ale to eště 
není isté. Několik autentických fo-
tografií našeho zuřivého reportéra 
pro japonskou agenturu Šizuňko 
napoví více ze zákulisí. yayin

„…Tož dárca máme, misija je u konca
a včil sa móžeme vrátit do Tokija“

„…Svatá Fudžisan, tož neco takového 
jsem neviděl ani v Africe…“
(Závisťú ztvrdly rysy aj inak dobře vy-
vinutej ochrance)

„…Tož tady u teho ogara to vypadá 
zajímavě…“

České Velikonoce v Taškentu
Na velikonoční pondělí 9. dubna 2007 se 
v prostorách Velvyslanectví ČR v Tašken-
tu uskutečnila společensko-kulturní akce 
„České Velikonoce“, doplněná výstavou 
„O slivovici a její duši“.

Druhého ročníku této akce se zúčastni-
lo přibližně 140 hostů z řad diplomati-
ckého sboru, mezinárodních organizací 
i místních kulturních kruhů. Nechyběli 
ani zástupci některých periodik a čeští 
podnikatelé. 

Hosté byli obeznámeni s historií a tra-
dicemi Velikonoc, nechyběla praktická 
ukázka hodování. Zazněly i české lidové 
a country písně. Akce se povedla také díky 
českým pochutinám, kvalitnímu nápoji 
i vydařenému teplému jarnímu počasí 
a na místní poměry se protáhla do pozd-
ních večerních hodin.

Výstava O slivovici a její duši dále pu-
tovala do Almaty a Kodaně a nyní je 
v Katovicích.

Emigrace do Valašského království vrcholí

Barmský čekatel na pas valašského království se ocitl v rejži Před valašským konzulátem

Konzuláty Valašského království 
jsou zaplaveny davy emigrantů, 

kteří prahnou po životě v pohodlí 
a blahobytu, které země boha Ra-

degasta nabízí. Valašské minis-
terstvo zahraničí zvažuje možnost 
umělého zatopení Hané vodou 
z Bystřičky, čímž by se zjednodu-
šila ostraha západních hranic Va-
lašska. Z Prahy pak bude vytvořena 
zámořská kolonie. yayin

Holubí pošta
Valašská holubí pošta od nového 
roku rozšířila svou působnost i na 
asijský kontinent. Pokus o pro-
sazení se na kontinentu africkém 
skončil fiaskem po totálním sněze-
ní všech opeřených doručovatelů. 
Připravuje se doručování zásilek 
na Antarktidu, vybraní holubi pro-
cházejí v současné době speciálním 
výcvikem na Sibiři. yayin

Poštovní uzel Holubí pošty Valašského 
království v nepálském Káthmandú.

foto: Jaroslav Jindra
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� báječná místa akce a aktivity
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	–	Imigrační	
	 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	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
	 Penzion	Na	Skalkách	556	708	817	
	 Sport	Park	NJ	 556	702	868

29 Starý Jičín
	 Hrad	Starý	Jičín	 606	148	834

30 Valašské Meziříčí
	 ICM	Val.	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	–	Imigrační	
	 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	–	Imigrační	
	 úřad	VK	 577	452	652
	 Knihkupectví	Lípa	 577	453	357
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	–		Imigrační
	 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	V.	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

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

Bavo-, Horo-, Kolo-, Koňo-, Koulo-, 
Míčo-, Pálko-, Vodo-, Vzducholeto-
stopa – Královské	stopy	k	dostání	na	
vybraných	 zábavných,	 turistických,	

cyklistických,	 míčových,	 tenisových,	 squasho-
vých,	 plaveckých,	 vodáckých	 a	 leteckých	 akcích	
a	 turnajích,	 na	 vybraných	 jízdárnách,	 na	 lepším	
bowlingu,	kuželkách	a	golfových	hřištích	apod.

Radegastova bavostopa
Královská	 stopa	 pivovaru	 Radegast,	
Nošovice	www.radegast.cz,	stopu	zís-
káte		zdarma	po	absolvování	exkurze

1 Emil Holub, 2 Enrique Stanko 
Vráz, 3 Tadeáš Haenke, 4 Josef 
Kořenský, 5 Jan Welzl

Pravidla
1.	Zavítejte	na	Báječné	místo,	zúčastněte	se	Báječ-
né	aktivity	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, kolostopu, vzduchole-
tostopu, koňostopu, míčostopu, koulostopu 
a pálkostopu.	 Na	 vybraných	 zábavných,	 kultur-
ních	 a	 sportovních	 akcích	 a	 programech	 získáte		
bavostopu.	 Aktivstopy	 a	 bavostopa	 jsou	 tak-
zvanými	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	 bude-
te	 mít	 10	 po	 sobě	 jdoucích	 „pat“,	 strčte	 je	 do	
obálky	 a	 pošlete	 na	 adresu	 Informační	 centrum	
VK	 Rožnov	 p.	 R.,	 Palackého	 484,	 756	 61	 Rož-	
nov	 p.	 R.	 Pokud	 vám	 některé	 číslo	 paty	 chy-
bí,	 můžete	 ho	 nahradit	 patou	 s	 nápisem	
„královská“.	Pozor!	Vždy	však	jen	1	v	desítce!	Ne-
zapomeňte	napsat	zpáteční	adresu,	na	kterou	vám	
máme	 zaslat	 krok.	 Prozatím	 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	připrave-
ny	následující	ceny:

Při	získání	3	KROKŮ:	–	Pošlete	nám	kopii	pasu	
VK	 s	 vaší	 fotografií	 a	 jménem,	 splníte	 tím	 naše	
imigrační	 podmínky	 a	 získáte	 ve	 Valašském	 krá-
lovství	právo	domovské,	které	vám	bude	stvrzeno	
vystavením	Domovského	listu	VK.	K	němu	získá-
te	 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	tričko	z	Valašského	království

Všichni,	kteří	nasbírají	5	kroků	a	kteří	nám	paty	ze	
svých	stop	pošlou	do	30.	11.	2007:

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

4.	Organizátoři	si	vyhrazují	právo	nahradit	uvede-
né	ceny	cenami	jinými	srovnatelné	hodnoty.

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

Ceny	 do	 soutěže	 poskytli:	 rudolf 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. Šet-
říte tak svůj čas, nervy a peníze!

 1. cena: Poukaz na Balíčky zážitků VK  
  v ceně 5 000 Kč
 2. cena: Poukaz na Balíčky zážitků VK  
  v ceně 3 000 Kč
 3. cena:  Poukaz na Balíčky zážitků VK  
  v ceně 2 000 Kč

52 Ondřejník
	 Chata	Ondřejník	 558	437	981	
	 Rest.	Na	Skalce	 556	850	114
	 Rest.	U	Pařeza	 558	684	508
	 Hotel	Ondřejník	 556	850	043
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FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
6.–8.	7.	 Velká	cena	Radegastu	–	ČSOB		
	 český	skokový	pohár
19.	7.	 Přebor	v	ruských	kuželkách		
	 klub	důchodců

BRANKY NA MORAVĚ
červenec	 Sportuj	s	námi
	 sportovní	odpoledne
srpen	 8.	ročník	Braneckého	kačera		
	 soutěž	pro	všechny
září	 Pohár	ÚAMK	–	motokros
říjen	 Memoriál	Libora	Podmola		
	 motokros
6.	10.	 Drakiáda
28.	10.	 Lampiónový	průvod
24.	11.	 Kateřinský	country	bál
1.	12.	 Mikulášská	nadílka

BRUMOV-BYLNICE
7.	7.	 Rytířská	klání	na	hradě	Brumov
26.	8.	 Pohádkový	hrad	se	Šeherezádou
15.	9.	 Strašidelné	historky	z	hradu		
	 Brumovského	aneb	„Přiďte	si		
	 nadělat	do	gatí“
31.	10.	 Ukončení	návstěvní	sezony	2007
24.	12.	 Štědrodenní	procházka	na	hrad

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
červenec	 Výstava	Jiřího	Štourače
5.	7.	 Slavnost	sv.	Cyrila	a	Metoděje
6.–8.	7.	 6.	Mezinárodní	folklorní
	 festival	„Na	rynku	v	Bystřici“
14.	7.	 Pouť	obce	Slavkov
21.	7.	 Český	pohár	v	běhu	do	vrchu		
	 sv.	Hostýn
srpen	 Výstava	Michala	Gabriela
12.	8.	 Hlavní	pouť
15.	8.	 Titulární	slavnost	Nanebevzetí		
	 Panny	Marie
25.	8.	 Arcidiecézní	pouť	rodin	a	dětská
	 pouť	na	konci	prázdnin
26.	8.	 Tradiční	orelská	pouť
1.	9.	 Patnáctá	pouť	muklů,
	 vězňů	totalitního	režimu
8.–23.	9.	 Eva	Koupová	a	Christian
	 del	Risco	–	výstava	výtvarníků
9.	9.	 Pouť	členů	Matice		 	
	 svatohostýnské
28.	9.	 Zámecký	koncert
29.	9.–14.	10.
	 Výstava	fotografií	zlínského		
	 Fotoklubu	Okamžiky
5.–6.	10.	 Františkánská	pouť
7.	10.	 Růžencová	pouť
13.–14.10.	Dušičková	pouť
20.	10.	 Osmá	myslivecká
	 Svatohubertská	pouť
20.	10.–4.	11.
	 Výstava	NAŠI	07

BYSTŘIČKA
21.	7.	 III.	Bystřická	ratata	show
	 festival	historického	šermu
28.	7.	 Bystřičská	smeč	–	mezinárodní	
	 turnaj	v	nohejbalu	ligových
	 a	amatérských	družstev
3.–4.	8.	 Starý	dobrý	western	–	festival		
	 country	muziky
1.	12.	 Přijde	k	nám	Mikuláš
	 tradiční	mikulášská	nadílka
31.	12.	 Silvestr	pod	širákem
	 venkovní	besedování	u	vatry

28.	7.	 Gulášové	slavnosti	–	soutěž	ve	
	 vaření	gulášů	s	mezinárodní		
	 účastí	a	kulturním	programem
10.–12.	8.	 FÓRum	2007	aneb	Druhá
	 Valachyjáda	6.	ročník	festivalu

11.	8.	 Rekovická	trojka	–	Frenštátský		
	 běžecký	pohár	–	2.	ročník
12.	8.	 Memoriál	plk.	Jaromíra
	 Novosada	a	přátelská	soutěž
12.	8.	 Zahradní	slavnost	+	guláš,		
	 Střelnice
24.–25.	8.	 8.	Frenštátské	slavnosti
	 mezinárodní	 folklorní	 festival.	
	 Přehlídka	dětských	a	dospělých	
	 souborů,	soutěž	dět.	zpěváčků
1.	9.	 Závod	horských	kol	na	Velký		
	 Javorník	–	16.	ročník
1.–3.	9.	 Kinematograf	Bratří	Čadíků
12.	9.	 Pustevny	 nahoru	 dolů	 –	 fren-	
	 štátský	běžecký	pohár,	2.	ročník
29.–30.	9.	 Mistrovství	ČR	ve	voltíži
10.	10.	 Výběr	z	tvorby	Pavla	Strnadla
	 Vernisáž	výstavy	obrazů
12.	10.	 Podzimní	pětka	–	frenštátský		
	 běžecký	pohár	–	2.	ročník
13.	10.	 Frenštátský	den	kola
26.–28.	10.	Mezinárodní	festival
	 outdoorových	filmů
5.	11.	 „Barva	versus	tvar“,	vernisáž		
	 výstavy	obrazů	a	keramiky
	 I.	a	R.	Ryšková
9.	11.	 Předmartinské	odpoledne		
	 soutěž	ve	vaření	vařonek
10.	11.	 Martinský	trh	–	oslava	patrona	
	 města	Frenštát	p.	R.
10.	11.	 Svatomartinský	pohár
	 III.	ročník
30.	11.	 Rozsvícení	vánočního	stromu
5.	12.	 Vánoční	Variace	–	výstava
7.	12.	 Mikulášská	besídka	

FRÝDEK-MÍSTEK
14.	6.–26.	8.
	 Sport	na	Frýdeckomístecku,		
	 výstava	–	muzeum	Beskyd
8.	7.	 Indiáni	ve	Frýdku
	 zámecký	park
13.	7.	 Zpívání	pod	lípou
	 Zuzana	Homolová	–	frýdecký		
	 zámek
14.–15.	7.	 5.	ročník	Setkání	pod	Křídly		
	 Frýdek-Místek,	letiště	Bahno
19.	7.	 Zpívání	pod	lípou,	Žalman
	 a	spol.	–	frýdecký	zámek
28.	7.	 Open	Fest	2007,	VSH
29.	7.	 Odpoledne	s	dechovkou		 	
	 Smetanovy	sady
3.	8.	 Kiss	Morava	Olešná,	v	případě		
	 nepříznivého	počasí	náhradní		
	 termín	17.	8.
4.–5.	8.	 Setkání	obřích	modelů	letadel		
	 letiště	Bahno,	7.	ročník
9.	8.	 Zpívání	pod	lípou
	 Wabi	Daněk,	frýdecký	zámek
11.	8.	 Hellax	Olešná,	přehrada	Olešná
11.	8.	 Jazz	ve	městě,	náměstí	Svobody
15.	8.	 Zpívání	pod	lípou
	 Vlasta	Třešňák,	frýdecký	zámek
16.–18.	8.	Muzikantské	žně
	 areál	Sokolík,	Smetanovy	sady
25.–26.	8.	 Frýdecké	historické	slavnosti		
	 zámecký	park

Světová Valachyjáda s FÓRem
Miroslav Přívětivý

Koho by překvapilo, že tady o le-
tošních prázdninách bude Festi-
val originálního umění – Fórum 
2007? Tradicí už se pomalu stává 
i Valachyjáda (letos 2. ročník). Ale 
všichni se dozajista těší na nové 
kousky Valachů, rekordy sportov-
ců a ustřelené recesní soutěže. Ty 
totiž energií nadijou okurkově ma-
látnou atmosféru prázdninových 
letních dnů.

televizní sportovní komentátor 
Jaromír Bosák. A navíc. Jedinečný 
koncert Gulo Čar, vítězů Andělů 
v kategorii Worldmusic – našich 
11 temperamentních romských 
Valachů. Vstupné je zdarma a vý-
stupné dobrovolné.

Na sobotní dopoledne i odpoled-
ne se připravte psychicky. Fyzicky 
jej za vás odedřou týmy sestavené 
z Valachů celého světa. Soutěžit 
budou v disciplínách jako dribling 
s knedlú či valašský nácuc, pojídá-
ní pohančené kaše nebo přetahová-
ní o slivovicu. Z nervy drásajících 
potyček se můžete nechat rozptýlit 
divadlem Bez střechy či v podvečer 
hudebně multietnickými -123 min.

Ovšem na neděli si nachystejte 
kondičku a svaly a dopravní pro-
středek nejlépe neautomobilního 
typu! Budete je potřebovat na ne-
soutěžní závod Frenštátsko v pohy-
bu odehrávající se pod vodou, i nad 
zemí, po dvou i po čtyřech (kolech). 
Zakusíte skákací boty, průjezd 
lanovkou v Tarzánii, jízdu na mo-
tokárách a terénních koloběžkách 
či střelbu z malorážky. A ti, kteří 
budou jen fandit svým kamarádům 
nebo si v neděli po obědě vyjdou na 
procházku, se určitě nechají unést 
barevným divadlem Kvelb do lout-
kové říše divadelních fantazií. Celé 
Fórum 2007 završí právě jejich 
představení po hopsavém reggae 
pražských Timudej.

Od pátku 10. až do neděle 12. srpna 
neustane na frenštátském náměstí 
ruch. Město Frenštát p. R. spolu 
s Valašským královstvím (VK) totiž 
na páteční večer sezvalo význam-
né české sportovce a olympioniky. 
Důvod? No přeci slavnostní zahá-
jení Valachyjády, oficiální Valaš-
ské olympiády, jíž poskytl záštitu 
sám ministr sportu VK Jiří Raška. 
Samotnému zahájení Valachyjády 
však předchází týdenní putování 
štafety Sportovního klubu Valaš-
ského království s ohněm a posvát-
ným zapalovačem po městech VK. 
Ten ze své okružní jízdy dorazí do 
Frenštátu v páteční podvečer do at-
mosféry pulzujících rytmů bubnů 
Jumping drums. Právě na úvodní 
ceremoniál Valachyjády. Diváci 
se mají na co těšit! Průvod týmů 
sestavených z Valachů celé země-
koule (účast přislíbili i eskymáčtí 
Valaši). Pasování nových rytířů 
sportu z řad úspěšných sportovců. 
Provázet celým večerem i násle-
dujícím dnem bude diváky známý 
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27.	7.	 Swordfishtrombones,	 koncert	
	 pod	širým	nebem	na	zámku
29.	7–4.	8.	 Týden	židovské	kultury,	festival	
	 je	zaměřen	na	židovsko-křes-	
	 ťanské	vztahy
2.	8–16.	9.	Letní	iluze	V.	–	velká	souhrnná	
	 výstava	holešov.	výtvarníků
4.	8.	 Setkání	 rockových	 legend	
	 Woodstock	 Žopy,	 přehlídka	
	 rockových	a	bigbeat.	skupin
5.	8.	 	Folk–country	večer,	Starý	fóry		
	 +Jindra	Šťáhlavský
10.	8.	 Los	Perdidos	a	hosté	–	koncert	
	 pod	širým	nebem	na	nádvoří		
	 zámku	
11.–12.	8.	 Čmelák	 model	 show	 –	 setkání	
	 leteckých	modelářů,	mezinár.		
	 přehlídka	s	programem
11.	8.	 Western	Rodeo	Jankovice		
	 westernové	ježdění
7.	9.	 Pepa	Nos,	koncert,	club	Drive
7.–9.	9.	 Dny	evropského	dědictví
	 program	na	zámku	k	otevření		
	 památek
8.	9.	 Rusavskými	kotáry	na	kole
	 i	pěšky	+	Běh	Terryho	Foxe
	 pochody,	cyklovyjížďky	–	start		
	 a	cíl	u	sokolovny	v	Holešově
22.	9.	 Tarapaca	jazz	–	koncert	mladé,	
	 dravé	 jazzové	 kapely,	 (čerpá	
	 z	 klasických	 jazzových	 a	 latin-	
	 sko-amerických	kořenů	a	spo-	
	 juje	je	s	prvky	funku	a	fussion
12.	10.	 Eva	+	Vašek
19.–20.	10.	Bluesový	podzimek	–	8.	ročník		
	 festival	bluesové	muziky
26.	10.	 Gábi	Kočí	&	Jazz	company		
	 club	Drive
3.	11.	 Tres	hombres	–	jazz	punk
	 z	Rakouska	–	club	Drive
11.	11.	 Limbo	–	etnický	free	jazz	
	 club	Drive
27.	11.	 Kamelot	–	folková	legenda
	 s	frontmanem	Romanem		
	 Horkým
1.	12.	 Vánoční	trhy	–	jarmark
	 s	kulturním	programem
16.	12.	 KM	Big	Band	Otty	Šalera	
26.	12.	 Vánoční	 koncert	 „Moravských	
	 dětí“,	koncert	Holešovského		
	 dětského	sboru

1.	9.	 Odpoledne	s	dechovkou
	 zámecký	park
8.–9.	9.	 Beskydský	ještěr	–	Nová	scéna		
	 Vlast	–	soutěž	videoprogramů
	 o	přírodních	krásách	a	životě	lidí
13.	9.–25.	11.
	 Trienále	řezbářů,	výstava
	 muzeum	Beskyd
27.	9.	 B.	Kronychová,	klavír,
	 J.	Hošek,	violoncello,	koncert
	 frýdecký	zámek
29.	9.	 Pobeskydská	drakiáda
	 9.	ročník,	letiště	Bahno
30.	9.	 Jan	Přeučil,	dětské	divadlo		
	 Nová	scéna	Vlast
18.	10.	 Strakonický	dudák,	divadlo
	 J.	Dvořáka	–	Nová	scéna	Vlast
19.	10.	 Večerní	prohlídka	zámku	při		
	 svíčkách	–	frýdecký	zámek
24.	10.	 Blázinec,	Karel	Šíp	a	Josef
	 Náhlovský	–	Nová	scéna	Vlast
25.	10.–23.	3.	2008
	 S	vůní	tabáku,	výstava	dýmek		
	 muzeum	Beskyd

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
1.	9.	 Trh	lidových	řemesel
11.	9.	 X.	ročník	turnaje	dvojic
	 v	petanque	pro	dospělé	a	děti		
	 Kotelna
15.	9.	 Beskydský	Voříšek,	soutěž	psů		
	 bez	PP	a	voříšků	–	kynologické		
	 cvičiště
22.–24.	9.	 Tradiční	výstava	ovoce,	zeleni-	
	 ny	a	květin,	dům	zahrádkářů
3.	11.	 O	Frýdlantský	řetěz	–	IV.	ročník	
	 Beskydského	 folkování,	 aneb	
	 Setkání	s	folkem,	folkrockem
	 a	country
24.–26.	11.	 Vánoční	výstava	zahrádkářů
	 výstava	 betlémů,	 vánočních	
	 ozdob,	cukroví,	dům	zahradkářů	

HOLEŠOV
7.	7.	 Česká	 spořitelna	 bikemaraton	
	 Drásal	 –	 XIV.	 ročník	 jednoho	
	 z	největších	závodů	horských		
	 kol	v	ČR
14.	7.	 Výstava	historické	hasičské		
	 techniky	a	veteránů
21.	7.	 Cimbálovka	na	nádvoří	zámku

HORNÍ BEČVA
21.	7.	 IV.	Valašský	orienťák
	 na	horském	kole	

HRACHOVEC
(U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ)

27.–28.	7.	 Hrachovka	2007,	hudební		
	 open	air	festival

HUKVALDY
5.–6.	7.	 Oživlá	historie	hukvaldského		
	 hradu
5.–8.	7.	 Výstava	exotických	rostlin,
	 bonsají	a	fauny	–	skleníky	fy		
	 Tropic
7.	7.	 Pivní	slavnosti	a	hradní	grilová-	
	 ní	aneb	Hukvaldský	dlabanec
14.	7.	 Hledání	tajného	pokladu
	 zbojníka	Ondráše
21.	7.	 Ohňová	show	a	vystoupení		
	 rytířů
22.	7.	 Divadelní	představení	v	hradní		
	 móttě	pro	děti
28.	7.	 Dobývání	hukvaldského	hradu
4.	8.	 Hradní	kurz	malých	princů
	 a	princezen
11.–12.	8.	 Hradní	jarmark	aneb	ukázka		
	 lidových	řemesel
11.	8.	 Hájovská	pouť	–	posezení
	 u	guláše,	piva	a	koláčů
18.	8.	 Sjezd	strašidel	na	hradu
	 program	v	hradní	mottě
19.	8.	 Malířský	den	na	hukvaldském		
	 hradu
25.	8.	 Večerní	prohlídka	hradu
	 s	představením
25.	8.	 Noční	prohlídka	japonské
	 zahrady	při	svitu	loučí,	skleníky	
	 fy	Tropic
1.	9.	 Dožínková	 slavnost	 –	 daňčí	
	 guláš,	pstruzi	a	kvasnicové	pivo
2.	9.	 Dožínková	mše	
8.–9.	9.	 Hradní	grilování	–	aneb	„huk-	
	 valdský	dlabanec“
9.	9.	 Folklorní	představení	v	hradní		
	 mottě	a	cimbálová	muzika
15.	9.	 Strašidla	jsou	zpět	na	hradu
22.–23.	9.	 Výstava	exotických	rostlin,
	 bonsají	a	fauny,	skleníky	fy	Tropic
23.	9.	 Šermování	na	hradu	aneb
	 Ukázka	histor.	zbroje	a	šermu
6.	10.	 Slavnostní	ukončení	sezony		
	 aneb	zavírání	hradu
25.	11.	 Hukvaldský	krmáš
2.	12.	 Ondřejská	pouť	

CHORYNĚ
červenec	 Rybářské	posezení
srpen	 Fotbalový	turnaj	s	diskotékou
srpen	 Pohárová	soutěž	hasičů
20.	10.	 Hodová	zábava
27.	10.	 Lampiónový	průvod

CHVALČOV
4.	7.	 Vernisáž	výstavy	Chvalčov	ve		
	 fotografiích

4.	7.	 Předhodová	zábava	Kosovci
5.	7.	 Chvalčovské	 hody	 –	 jarmark,	
	 výstava	 zvířectva,	 včelařů,	 za-	
	 hrádkářů,	hodová	zábava
6.	7.	 Sportovní	den	a	soutěže	pro	děti	
25.	9.	 Čaj	o	páté
28.	10.	 Položení	kytice	a	zapálení
	 světel	u	Pomníku	padlých
20.	11.	 Čaj	o	páté
2.	12.	 Perníkové	odpoledne
5.	12.	 Předvánoční	koncert
	 Chvalčovské	mládí
5.	12.	 Chvalčovské	vánoční	trhy
	

KARVINÁ
červenec	 Dětské	prázdninové	skotačení		
	 soutěže,	divadelní	a	filmové	
	 představení,	dílny
11.	7.–2.	9.	 Petr	Pavliňák,	obrazy,
	 fotografie	–	výstava
14.	7.	 Městský	běh	Karvinou	
	 3.	ročník	běžeckých	závodů
21.	7.	 Animalfest	2007
	 hudební	festival
22.	7.	 V.	 ročník	 soutěže	 v	 požárním	
	 útoku	mužů	„O	putovní	pohár	
	 primátora	města	Karviné“	a	III.	
	 ročník	soutěže	v	požárním	útoku	
	 družstev	žen	„O	putovní	pohár		
	 města	Karviné“
29.	7.	 Anenská	pouť
4.	8.	 Divadelní	festival	Darkov	2007	
	 vystoupení	amatérských	ale
	 i	známých	divadelních	souborů,	
	 hudebních	skupin	a	hvězd
	 hudební	a	umělecké	scény
4.	8.	 BéVéKáKAP
	 turnaj	v	plážovém	volejbalu
8.	8.	 Miniolympiáda	pro	předškolní	
	 děti,	zábavné	odpoledne	pro		
	 rodiče	s	dětmi	od	2	let
11.	8.	 Karvinský	totem
14.–17.	8.	 XV.	ročník	Turnaje	nadějí
	 mezinárodní	hokejový	turnaj		
	 hráčů	do	20	let
18.–19.	8.	 Pouť	Rádia	čas
23.–25.	8.	 14.	ročník	mezinárodního
	 turnaje	Karviná	cup
23.–25.	8.	 Kinematograf	 Bratří	 Čadíků	
	 promítání	pod	širým	nebem
27.–30.	8.	 XIII.	 roč.	 Karvinského	 poháru	
	 mez.	hokejový	turnaj	dorostu
31.	8.	 Knižní	jarmark	
1.	9.	 MIX	2007
	 9.	ročník	tenisového	turnaje	
5.	9.–10.	10.
	 Gabriela	Neničková	–	plastika,		
	 skulptura	–	výstava
5.–30.	9.	 Iva	Hutnerová,	obrazy,	grafika		
	 výstava
6.	9.–5.	10.	 Vladislav	Oslizlok,	malba,
	 grafika	–	výstava
8.	9.	 Hornické	slavnosti	
16.–22.	9.	 Evropský	týden	mobility	
16.	9.	 Barevný	podzim	–	oslava
	 Mezinárodního	dne	zvířat
21.	9.	 S	kolem	kolem	Karviné	
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21.	7.	 Imortal	shadows	fest
	 10.	ročník	–	tradiční	beskydský	
	 metalový	festival
28.	7.	 Narozeniny	mlýna	–	pastýřské
11.	8.	 Country	večer
17.–18.	8.	 ENDURO,	motocykl.	závod
19.	8.	 Dětské	odpoledne
25.	8.	 Open	air	fest	Kozlovice	vol.	8
1.	9.	 Pohárová	soutěž	–	hasiči
8.	9.	 Den	obce	2007
9.	9.	 Mše	svatá	za	obec
14.	9.	 Blues	večer
29.	9.	 Pouťová	zábava
1.	10.	 Krmášová	zábava
27.	10.	 Podzimní	chodníček
1.	12.	 Mikulášská	nadílka
2.	12.	 Mikuláš	na	mlýně
7.	12.	 Mikulášská	nadílka
19.	12.	 Adventní	koncert
26.	12.	 Vánoční	turnaj	ve	stolním	tenise

LEŠNÁ
srpen	 Putovní	pohár	starosty	obce
	 a	SDH	–	hasičská	soutěž
září	 Veterán	Rally,	jízda	historic-	
	 kých	vozidel
říjen	 Hodová	kýblovačka
	 hasičská	soutěž

LICHNOV
1.	7.	 Pouť	sv.	Petra	a	Pavla
1.	7.	 Pouťový	koncert	DH	Javořinka
14.	7.	 Letní	večer	na	zahradě	Orlovny
10.–11.	8.	 22.	ročník	Cyklistického	závodu	
	 Lichnov	24	hodin
12.	10.	 Krmášová	zábava
7.	12.	 Mikulášská	zábava

LIPTÁL
červenec	 Turnaj	v	kopané
červenec	 9.	valašský	big-beat	fest
1.	7.	 100.	výročí	posvěcení	kostela		
	 ČCE	Liptál,	posvěcení	zvonu
6.	7.	 Pálení	hranice	–	Jan	Hus
7.	7.	 Hasičská	soutěž
14.	7.	 Hasičská	soutěž	–	Domašov
28.	7.	 Myslivecká	zábava
22.–27.	8.	 38.	Liptálské	slavnosti	2007
říjen	 Pochod	broučků,	ohňostroj
prosinec	 Adventní	koncert
prosinec	 Neseme	vám	Vánoce
1.	12.	 Mikulášská	jízda
8.	12.	 4.	Mikulášský	volejbalový	turnaj		
	 smíšených	družstev
26.	12	 Štěpánská	zábava

LOUČKA 
U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ
srpen	 8.	ročník	Memoriálu	Stanislava	
	 Rafaje	ve	stolním	tenisu
25.	8.	 2.	 ročník	 Lůčského	 demižona	
	 recesní	soutěž	v	netradičních		
	 valašských	disciplínách
8.	12.	 Mikulášská	besídka	s	rozsvíce-	
	 ním	vánočního	stromu

22.	9.	 Městská	drakiáda
23.	9.	 Voříšek	2007,	12.	roč.	soutěžní	
	 výstavy	nerasových	psů
28.	9.	 4.	ročník	Lázeňského
	 vinobraní	2007
3.	10.	 Plave	 celé	 město	 –	 16.	 ročník	
	 celostátní	plavecké	soutěže	měst
20.	10.	 Velká	cena	Juda
21.	10.	 Darkovská	Jesieň	–	koncert
	 k	60.	výročí	vzniku	PZKO
3.	11.	 Zamykání	řeky	Olše
3.–4.	11.	 XXXXII.	ročník	Karvinského		
	 kahance	–	krasobruslení
6.	11.–7.	12.
	 Výstava	Karvinský	salon
	 VI.	ročník	výstavy	karvinských		
	 výtvarníků	a	hostů
9.	11.	 Lampionový	průvod	pro	rodiče	
	 s	malými	dětmi
24.	11.	 Velká	cena	veteránů	v	judu
26.	11.–21.	12.
	 Vánoční	 jarmark	 plný	 nápadů	
	 ván.	ozdoby,	adventní	věnce
3.–21.	12.	 Vánoční	 strom	 dětských	 snů	
	 veřejná	sbírka	na	nákup	dárků	
	 dětem	z	Dětského	domova	Srdce
6.	12.	 Mikulášská	šaráda
	 zábava	pro	děti	
16.	12.	 III.	ročník	soutěže	družstev		
	 mladých	hasičů	okresu	Karviná	
	 v	uzlové	štafetě
30.	12.	 6.	ročník	silvestrovské	vyjížďky		
	 na	kolech
31.	12.	 24.	ročník	silvestrovského
	 silničního	běhu	na	10	km

KELČ
30.	6.–1.	7.	11.	Kelečský	jarmark
30.	6.–1.	7.	Tradiční	výstava	drobného		
	 zvířectva
prosinec	 Mikulášská	nadílka
24.	12.	 Živý	betlém

KOPŘIVNICE
11.	8.	 Kopřivnický	drtič,	cyklozávod
25.–26.	8.	 Kopřivnická	pouť
29.	8.–2.	9.	 38.	 international	 tatra	 veteran	
	 rally	 a	 24.	 ročník	 Memoriálu	
	 Josefa	Veřmiřovského	(Vídeň–	
	 Brno–Kopřivnice),	110.	výročí		
	 automobilu	Präsident
15.	10.	 Běh	rodným	krajem	Emila
	 Zátopka	+	Mistrovství	veteránů	
	 v	běhu	na	půlmaratón,	5.	roč.
říjen	 Kafka	2007,	11.	roč.	přehlídky	
	 tvorby	regionálních	a	kabelo-	
	 vých	Televizí	ČR	a	SR
10.	11.	 Motýlek	–	přehlídka	tance,
	 zpěvu	a	dramatické	tvorby
	 handicap.	dětí,	11.	ročník
24.	11.	 Tatra	2007	–	Taneční	liga	STT	
	 a	LAT	TANCE
5.–6.	12.	 Mikulášské	trhy
19.–21.	12.	Vánoční	trhy

KOZLOVICE
5.–6.	7.	 Velké	závody	na	malých	strojích

MIKULůVKA
21.	7.	 Slet	přátel	valašského	ftáka
	 projekce	filmových	dokumentů
	 z	minulých	ročníků
srpen	 Turnaj	osmičlenných	družstev		
	 ve	vodním	pólu
srpen	 Turnaj	neregistrovaných	hráčů		
	 v	plážovém	volejbale

8.	9.	 Kaprobraní	–	ruční	výlov	kaprů	
	 z	vod	koupaliště
	 Turnaj	dvojic	neregistrovaných	
	 hráčů	v	badmintonu

NOŠOVICE
15.	9.	 Den	Radegastu

báječné akce od 1. července do 31. prosince 2007

Den Radegastu v Nošovicích
Dne 15. 9. 2007 se bude v prosto-
rách pivovaru Radegast a na ka-
tastru obce Nošovice konat již tra-
diční Den Radegastu. Tento ročník 
bude zaměřen hodně sportovně, 
vždyť nosným tématem dne je „Ra-
degastův pivní víceboj“.

Samozřejmě tímto zvoleným téma-
tem nemáme v úmyslu odradit od 
návštěvy ty, kteří nejsou zdatnými 
sportovci, sportují jen rekreačně 
nebo pasivně. Naopak, primárním 
cílem celé akce je, tak jako každý 
rok, přivítat a pobavit všechny for-
mou netradičních soutěží a zábav-
ných atrakcí. Chybět nebude ani 
jízda parním vlakem, která patří 
každoročně mezi žádaný artikl 

verzi a bez ukončení v degustační 
věži. Je to proto, že každoroční 
zájem několikanásobně převyšuje 
průvodcovské možnosti pivovaru, 
byť exkurze začínají v 8.00 h, končí 
až pozdě odpoledne a interval mezi 
nimi činí již pouhých 15 minut. 

Také letos budou nachystána čtyři 
pódia na nichž se vystřídají umělci 
začínající i ti, jejichž jména v show-
bussinesu něco znamenají. Mysleli 
jsme na všechny, na ty starší, kteří 
mají rádi country či dechovku až po 
ty nejmladší, kteří si jistě rádi za-
zpívají „ jede, jede mašinka“…

Samozřejmě největší vyžití mo-
hou očekávat sportovci, a to jak na 

a oceňují ji celé rodiny od dědečka 
až po vnoučka.

Vlak bude vyjíždět z Ostravy a pak 
bude každou hodinu jezdit mezi 
Frýdkem-Místkem a pivovarem-
-Nošovicemi. Pro ty, kteří dávají 
přednost jízdě autobusem, bude 
připravena kyvadlová doprava mezi 
Frýdkem-Místkem a Nošovicemi. 
Ti, kteří ani v tento den nechtějí 
opustit pravidelný trénink na kole, 
mohou přijet a kolo bez problémů 
umístit do uzamčené kolárny a pěš-
ky si areál projít. 

Ani letos nebudou chybět exkurze 
pivovarem, i když jen ve zkrácené 

scéně uvnitř pivovaru, kde si budou 
moci zahrát kolektivní hry v netra-
dičním pojetí, tak na největší spor-
tovní scéně vně, kde budou ukázky 
adrenalinových sportů, které si bu-
dou moci vyzkoušet. Chybět nebu-
dou stánky s tradičními valašskými 
produkty a hlavně kvalitní pivo. 

Bude uvařeno speciální kvasnico-
vé pivo, návštěvníci však mohou 
ochutnat i Radegast Premium, Ori-
ginal a řidiči kvalitně vychlazený 
Birell. Všechny srdečně zveme na 
návštěvu do pivovaru, jenž se sna-
ží každoročně kvalitním obsahem 
„Dne“ naplnit jeden z přívlastků 
boha Radegasta – Pohostinnost.
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15.	9.	 Den	evropského	dědictví	–	Den	
		 bez	aut	–	vyhlídkové	jízdy		
	 historickými	trolejbusy
20.–23.	9.	Život	na	zahradě	–	5.	ročník		
	 podzimní	výstavy	pro	zahrád-	
	 káře	a	kutily
20.	9.–23.	11.
	 Tomáš	Císařovský,	výstava
21.–22.	9.	 Slavnosti	dřeva
28.	9.	 Podzim	modelářů
29.	9.	 160	let	železnice	na	Ostravsku	
	 a	 Den	 železnice	 –	 jízdy	 zvlášt-	
	 ních	vlaků	na	trase	Lipník	n.	B.	
	 do	 Bohumína,	 doprovodný	
	 program	a	další	atrakce
29.	9.	 Den	železnice	na	Ostravsku
	 vyhlídkové	jízdy	historickými		
	 tramvajemi
11.–14.	10.	Dům	a	byt	2007	–	5.	ročník
	 výstavy	stavebnictví,	nábytku
	 a	bydlení
13.–14.	10.	 Hradní	hodokvas
	 se	středověkou	kuchyní
18.–20.	10.	Gastro	festival	Ostrava
	 7.	 ročník	 výstavy	 potravinář-	
	 ských	firem	a	soutěž	učňů
	 v	oboru	gastro
18.–21.	10.	13.	Mezinárodní	soutěž
	 velkých	dechových	orchestrů
30.	10.–7.	12.
	 Miroslav	Bílek,	výstava	fotografie
31.	10.	 Halloweenský	večer
3.–4.	11.	 Výstava	koček
13.–15.	11.	Elektrotechnika	–	14.	ročník		
	 výstavy	elektrotechniky
14.	11.	2007–4.	1.	2008
	 Jan	Hladík	–	výstava	obrazů
4.	12.–6.	1.	2008
	 Betlémy	aneb	Vánoce	na	hradě
8.	12.	 Mikuláš	–	vyhlídkové	jízdy
	 historickými	tramvajemi
11.–31.	12.	Jaroslava	Rybová
	 výstava	keramiky	
	

OSTRAVICE
30.	6.	 Mezinárodní	setkání	heligon-	
	 kářů	–	zahrada	hotelu	Freud
7.	7.	 Den	plný	hvězd,	zábavné	odpo-	
	 ledne	plné	hudby,	soutěží
	 a	ukázek,	fotbalové	hřiště
14.	7.	 No	Name,	koncert
	 penzion	Sluníčko
25.	8.	 Čechomor,	koncert
	 penzion	Sluníčko

PŘÍBOR
28.	7.	 Benátská	noc
19.	8.	 Moravskoslezská	liga	–	soutěž		
	 v	požárním	sportu
25.	8.	 Benátská	noc	a	den	dětí
1.	9.	 Rozloučení	s	prázdninami
9.	9.	 Příborská	pouť
9.	9.	 Výstava	králíků,	holubů,
	 drůbeže,	exotického	ptactva
15.	9.	 Janáčkovy	chodníčky
18.	9.	 Odpoledne	s	kocourem
1.–5.	10.	 Týden	knihoven

NOVÝ JIČÍN
do	5.	8.	 Zkameněliny	–	archiv	života		
	 výstava	věnovaná	140.	výročí
	 narození	MUDr.	a	RNDr.	h.c.		
	 Mořice	Remeše
do	8.	9.	 85	let	skautingu	v	Novém	Jičíně	
	 výstava
do	29.	7.	 Zdeněk	Babinec,	výstava
	 obrazů	k	50	naroz.	autora
červenec	 Páteční	a	sobotní	koncerty
	 Novojičínského	léta
	 Masarykovo	náměstí
27.	7.	 Jičínfest,	amfiteátr	na	Skalkách
	 přehlídka	regionálních
	 amatérských	kapel
srpen	 Páteční	a	sobotní	koncerty
	 Novojičínského	léta
2.–26.	8.	 Obrazy	a	sochy,	Marius	Kotrba	
	 a	René	Habl,	průřez	výtvarnými	
	 pracemi	regionálních	umělců
23.	8.–11.	11.
	 Kříže	–	symbol	utrpení	v	podo-	
	 bách	historie	–	výstava
7.–16.	9.	 Umění	 patchworku	 –	 výstava		
	 patchworkových	výrobků
8.	9.	 Slavnost	 města	 Nový	 Jičín	
	 jarmark,	hl.	koncert	Peha	(SK)
4.	10.–2.	12.
	 Hanzelka	a	Zikmund	–	výstava		
	 fotografií	z	putování	našich	
	 významných	cestovatelů
13.	10.	 Křída
21.	10.	 Drakiáda	–	Na	Skalkách
7.	11.	 Lampiónový	průvod
27.	11.–únor	2008
	 Vánoce	ve	městě	–	výstava	ze		
	 sbírek	muzea	Novojičínska
1.	12.	 Mikulášský	jarmark
6.	12.	 Vánoční	nálada

OSTRAVA 
5.–6.	7.	 Přijďte	si	zasoutěžit
	 skládáme	hlavolamy
11.–15.	7.	 MS	atletů	do	17	let
12.–15.	7.	 Colours	of	Ostrava	2007	
19.	7.–14.	9.
	 Marta	Kolářová,	výstava	obrazů
4.	8.	 Výstava	psů
6.–18.	8.	 Mezinárodní	divadelní		 	
	 workshop
18.–19.	8.		Výstava	koček
22.	8.–28.	9.
	 Aleš	Ogoun	–	výstava	obrazů
26.	8.–1.	9.	 Ostravské	dny	2007	–	festival		
	 nové	hudby
31.	8.–1.	9.	 Strašidelná	noc	na	hradě	pro		
	 děti	i	dospělé
1.	9.–30.	11.	Památky	UNESCO
1.–2.	9.	 Rozloučení	s	prázdninami
	 vyhlídkové	jízdy	historickými		
	 tramvajemi
5.–28.	9.	 Dagmar	Lukůvková	–	výstava	
11.	9.–26.	10.
	 Karel	Kita	–	výstava	fotografií
15.	11.	 Jízda	 parním	 vlakem	 na	 Den	
	 Radegastu,	 Ostrava–Frýdek-	
	 -Místek–Dobrá	a	zpět

říjen	 Den	otevřených	dveří	kultur-	
	 ních	památek
13.	10.	 Odpoledne	s	kocourem
20.	10.	 Prchalovská	krmášová	zábava
2.	12.	 Adventní	koncert
2.	12.	 Mikulášská	besídka
8.	12.	 Vánoční	jarmark
9.	12.	 Adventní	koncert
11.	12.	 Vánoční	čtení	v	knihovně
16.	12.	 Adventní	koncert
22.	12.	 Tradiční	vánoční	čas
23.	12.	 Adventní	koncert

RAJNOCHOVICE
29.	7.	 Anenská	Pouť
24.	11.	 Kateřinská	zábava

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1.	7.–31.	12.
	 Valašsko	v	dílech	výtvarných		
	 umělců	–	výstava
1.–13.	7.	 Krásné	lilie	z	celého	světa
	 celostátní	výstava	lilií
5.	7.	 Na	společnú	notu	–	slovenští		
	 sousedé	se	představují
6.	7.	 Já	mám	srdce	jako	z	medu		
	 pořad	věnovaný	medu,	včelař-	
	 ství,	perníkařství	a	voskařství	
7.	7.	 Hejův	nožík	–	11.	ročník	mezi-	
	 národního	setkání	řezbářů
8.	7.	 Od	Baltu	až	po	Radhošť
	 polští	sousedé	se	představují		
14.	7.	 Pekařská	 sobota	 –	 14.	 ročník	
	 oslava	prastarého	cechu	pekař-	
	 ského,	ochutnávka	pečiva
	 z	různých	koutů	naší	vlasti
15.	7.	 Odpoledne	s	cimbálovou
	 muzikou,	posezení	s	lidovými		
	 písničkami
20.–21.	7.	 Romská	píseň	–	XIII.	ročník		
	 mezinárodního	festivalu
22.	7.	 Ozvěny	 Valašského	 Slavína	
	 Jan	 Pelár	 –	 medailon	 ke	 100.	
	 výročí	úmrtí	slavného	valašské-	
	 ho	muzikanta
26.	7.	 Mše	k	poctě	svaté	Anny
28.	7.	 Den	 řemesel	 a	 setkání	 kovářů	
	 17.	ročník	tradičního	setkání		
	 mistrů	starých	řemesel:	tesaři,		
	 kováři,	kameníci,	bednáři,	ko-	
	 láři	a	další

29.	7.	 Anenská	pouť	–	tradiční	krojo-	
	 vané	procesí,	prodej	pouťového	
	 zboží,	atrakce	pro	malé	i	velké
3.–5.	8.	 Jánošíkův	 dukát	 –	 IX.	 ročník	
	 mezinárodního	 festivalu	 slo-	
	 venského	 folkloru	 v	 ČR,	 VII.	
	 roční	Mistrovství	Valašského		
	 království	ve	stloukání	másla
11.–12.	8.	 Starodávný	 jarmark	 a	 jarma-	
	 reční	ostatky	s	bohatým	pro-	
	 gramem	pro	malé	i	velké
18.	8.	 Vůně	lesa	a	dřeva	–	setkání	les-	
	 níků	 a	 dřevařů	 s	 ukázkami	
	 techniky	zpracování	dřeva
18.	8.	 Valašské	folkrockování	
19.	8.	 Klebetnice	 a	 Ženičky	 z	 Hluku	
	 pořad	folklorního	souboru	Kle-	
	 betnice	a	ženské	cimbálové		
	 muziky	Ženičky	z	Hluku
25.	8.	 Ve	 znamení	 ryb	 –	 rybářský	
	 výlet,	ukázky	rybářských	tech-	
	 nik,	rybí	speciality
26.	8.	 Z	druhé	strany	Radhoště	
	 ozvěny	frenštátského	festivalu
26.	8.	 Mše	svatá	k	výročí	posvěcení		
	 kostela
2.	9.	 Selský	práh	–	divadelní	hra
	 Miloše	 Kulišťáka	 v	 provedení		
	 div.	souboru	Chaos	k	65.	výročí	
	 úmrtí	autora	předlohy	M.	Jahna	
5.	9.	 Pravoslavná	panychida	–	po		
	 skončení	pietní	akt	u	symbolic-	
	 kého	hrobu	ThDr.	Vladimíra		
	 Petřeka	k	65.	výročí	úmrtí
8.	9.	 Když	 se	 zima	 zeptá	 aneb	 Pod-	
	 zimní	lněné	a	konopné	přástky	
	 oživené	expozice	s	ukázkami		
	 tradičních	podzimních	prací
9.	9.	 Šohajka,	vystoupení	krojované		
	 dechové	hudby	–	pořad	konaný	
	 v	rámci	Dnů	evropského	kul-	
	 turního	dědictví
15.	8.	 Běh	 rodným	 krajem	 Emila	
	 Zátopka	–	5.	ročník	memoriálu	
	 olympijského	vítěze	E.	Zátopka	
28.–29.	9.	 Svatováclavské	hody,	gastro-
	 nomické	speciality	v	muzejních	
	 hospodách
5.	10.	 Podzimní	 putování	 s	 broučky	
	 Valašským	královstvím,	dětský	
	 lampiónový	průvod

báječné akce od 1. července do 31. prosince 2007
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23.	10.–4.	11.
	 Úroda	z	polí,	zahrad	a	sadů		
	 aneb	Valašský	hortikomplex	
	 výstava	ovoce,	zeleniny,	obilo-	
	 vin	a	dalších	plodin	pěstovaných		
	 v	minulosti	na	Valašsku
2.	11.	 Mše	svatá	za	zesnulé,	pochova-	
	 né	na	Valašském	Slavíně
5.	12.	 Mikulášský	podvečer	–	večerní	
	 prohlídka	s	mikuláš.	nadílkou
6.–14.	12.	 Vánoce	 na	 dědině	 –	 program	
	 pro	školy	a	skupiny	s	ukázkami	
	 zimních	prací,	přípravy	Vánoc		
	 a	vánočního	zvykosloví
15.	12.	 Vánoční	jarmark	–	nabídka		
	 dárků	tradičních	řemeslníků
	 s	bohatým	zvykoslovným		
	 programem
22.–23.	12.	Živý	betlém	–	lidová	hra	podle		
	 Evangelia	sv.	Matouše
26.	12.	 Štěpánská	koleda	–	tradiční		
	 vánoční	koncert	v	kostelíku	sv.		
	 Anny
27.	12.	 Vánoční	mše	svatá

RUSAVA
29.	6.–1.	7.	Oslavy	350	let	obce	Rusava
	 a	30	let	valašského	krúžku		
	 Rusavjan
14.	7.	 Pytlácká	noc	s	Kosovci
18.	8.	 Rusavská	padesátka	–	závod		
	 na	horských	kolech
18.	8.	 Zábava	Čuňaski	rock
	 +	Kosovci	rock
říjen	 Drakiáda
prosinec	 Mikulášský	jarmark
29.	12.	 Turnaj	v	malé	kopané

ŠTRAMBERK
1.	7.	 Promenádní	koncert	
5.–6.	7.	 3.	cyrilometodějské	středověké		
	 slavnosti
8.	7.	 Promenádní	koncert
14.	7.	 Ples	upírů	–	noční	prohlídka		
	 hradu,	letní	slunovrat
15.	7.	 Promenádní	koncert
21.	7.	 4.	štramberský	lidový	jarmark		
	 lidová	veselice	na	náměstí
22.	7.	 Promenádní	koncert
29.	7.	 Promenádní	koncert
29.	7.	 Šermířské	klání	Rytířů	Svatého	
	 Grálu,	divadelní	představení		
	 Divadla	bez	Zábradlí
5.	8.	 Promenádní	koncert
12.	8.	 Promenádní	koncert
19.	8.	 Promenádní	koncert
19.	8.	 Šermířské	klání	Rytířů	Svatého	
	 Grálu,	divadelní	představení		
	 Divadla	bez	Zábradlí
25.–26.	8.	 3.	štramberské	pivní	slavnosti
2.	9.	 Krasosmutnění
2.	9.	 Promenádní	koncert	–	závěr		
	 Štramberského	kulturního	léta
8.–9.	9.	 Dny	evropského	dědictví
8.–9.	9.	 Vernisáž	výstavy	Evy	Plutové		
	 Klauzarové
22.–23.	9.	 4.	dny	moravského	burčáku

12.	10.	 Ples	v	operetě	–	divadelní		
	 představení
27.	10.	 4.	štramberská	strašidla
8.	11.	 Vernisáž	výstavy	Štramberské		
	 Vánoce	–	betlémy
9.	11.	 Posezení	u	cimbálu	s	cimbálo-	
	 vou	muzikou	Valašský	vojvoda
10.	11.	 4.	slavnosti	mladých	vín
1.	12.	 Štramberský	Mikuláš
	 historický	vlak
26.	12.	 Živý	betlém

31.	12.	 4.	Silvestr	pod	Trúbou
	 historický	vlak

TROJANOVICE
5.	7.	 Pouť	sv.	Cyrila	a	Metoděje
21.	7.	 Beskydy	tour	–	cyklomaraton
28.	7.	 Beskydy	tour	–	MTB

VALAŠSKÉ KLOBOUKY
28.	6.–1.	7.	Valašské	kumštování
	 mezinárodní	 setkání	 řezbářů,	
	 sochařů,	malířů,	hudebních		
	 skupin	a	divadélek
4.–5.	8.	 Kloboucký	plážák	2007
	 mezinárodní	open	citybeach		
	 turnaj,	turnaj	v	plážovém	volej-	
	 balu,	v	historickém	centru
17.–19.	8.	 Mezinárodní	 hudební	 festival	
	 Setkání	muzikantů	v	Bílých		
	 Karpatech
9.	9.	 Svatohubertské	slavnosti
	 členové	mysliveckých	sdružení		
	 zde	předvádí	své	dovednosti
30.	11.–2.	12.
	 Valašský	 mikulášský	 jarmek	
	 lidový	 jarmek	 s	 obchůzkami	
	 tradičních	 mikulášských	 sku-	
	 pin,	folklorními	soubory	a	tra-	
	 dičními	řemesely

báječné akce od 1. července do 31. prosince 2007
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
7.–8.	7.	 Volejbalové	debly,	turnaj	mužů,	
	 žen	a	smíšených	dvojic
9.–15.	7.	 8.	ročník	Deza	Cup	–	mezinár.		
	 tenisový	turnaj	dětí	do	12	let
13.–22.	7.	 Letní	astronomický	tábor		
	 Hvězdárna
12.–14.	7.	 Gulášfest		 	
2.	8.–7.	10.	Miloš	Šimurda	–	výstava
	 obrazů	v	zámku	Kinských
16.–19.	8.	 Mezinárodní	tenisový	turnaj		
	 seniorů	okruhu	ITF
srpen–září	Šperky	a	klobouky	z	paličkované	
	 krajky,	výstava	B.	Hambálkové	
	 a	J.	Heimarlové
září	 24.	ročník	Běhu	městem
1.	9.	 Spedos	Cup	–	turnaj	mužů
	 a	žen	v	„švestkovém“	volejbalu
7.–9.	9.	 Deza	Baby	Cup	–	celostátní		
	 tenisový	turnaj	dětí	do	9	let
22.	9.	 37.	 ročník	 Podzimního	 puto-	
	 vání	Valašskem	a	okolí,	součást	
		 cyklu	pochodů	za	toulavým		
	 náprstkem
22.	9.	 Den	folkloru	a	řemesel,	ukázky		
	 lidových	řemesel	a	vystoupení		
	 valašských	folklorních	souborů		
	 hvězdárna
4.	10.	 Sputnikem	to	začalo	–	vernisáž	
	 výstavy	 k	 50.	 výročí	 vypuštění	
	 1.	 umělé	 družice	 Země–Hvěz-	
	 dárna
13.	10.	 18.	ročník	pochodu	okolím		
	 Valašského	Meziříčí	–	součást		
	 cyklu	Za	toulavým	náprstkem
říjen–listopad
	 Zeď	–	výstava	obrazů	a	grafik
	 P.	Knápkové	a	J.	Klíra
25.	10.–leden	2008
	 Pastviny	a	lesy	–	přírodovědná		
	 výstava	–	zámek	Kinských
22.–24.	11.	43.	ročník	Moravského
	 festivalu	poezie
	 soutěž	v	uměleckém	přednesu
23.–25.	11.	Kosmonautika	a	raketová
	 technika,	seminář	pro	všechny		
	 zájemce,	Hvězdárna
23.–24.	11.	5.	valašský	krajkářský
	 a	řemeslný	trh	–	mezinárodní		
	 prezentace	řemeslníků
25.	11.	 Řemeslnická	dílna	–	výuka
	 řemesel	pro	veřejnost
listopad	 Mikulášský	jarmark
prosinec	 13.	ročník	Deza	Trophy
	 mezinár.	tenisový	turnaj	žen
prosinec	 4.	roční	Valach	Open,	otevřené	
	 mistrovství	Valašska,	kuželna	TJ
prosinec–leden	2008
	 Arch.	Vladimír	Kalivoda
	 výstava	z	cyklu	Osobnosti
	 regionu	–	zámek	Kinských

VELKÉ KARLOVICE
červenec	 Den	hrnčířů
28.	7.	–2.	9.	Monumentální	krajka
	 výstava	v	Karlovském	muzeu	

Festival guláše, piva a zábavy
Josef Beneš

Husarský, rančerský, kotlíkový. 
Nebo je snad kromě klasických 
hovězího a vepřového libo jelení, 
kančí, klokaní či pštrosí? Na Gu-
lášfestu, který proběhne od dva-
náctého do čtrnáctého července ve 
Valašském Meziříčí, budete moci 
vybírat mezi více než dvaceti druhy 
této populární krmě. A pokud vám 
maso nic neříká, žádný problém, 
na jídelním lístku budou také gulá-
še bramborový, chalupářský s hou-
bami, hlívový, fazolový a sojový…

Tradice Gulášfestu se zrodila před 
čtyřmi lety. Festival guláše, piva 
a dobré zábavy, který nemý široko 
daleko obdoby, každoročně přiláká 
tisíce obyvatel a prázdninových ná-
vštěvníků města. Někteří chtějí jen 
uspokojit své chuťové pohárky, jiní 
si přicházejí rovněž poslechnout 
kvalitní muziku různých žánrů, od 
dechovky po bigbít.

Gulášfest přeje také soutěživým je-
dincům. Jeho pravidelnou součástí 
bývají klání ve válení pivních sudů, 
o nejlepší guláš a největšího jedlí-
ka. Mimochodem, platný rekord 
v pojídání guláše činí pět a čtvrt 

porce snědených během pouhých 
pěti minut. A když už jsme u čísel 
– hosté loňského ročníku spořádali 
osm tisíc porcí, jež zapili více než 
stem hektolitrů zlatavého moku…

Dosud se Gulášfest odehrával na 
nádvoří obnoveného zámku Že-
rotínů v samotném centru města. 
Letos poprvé se uskuteční v areálu 
letního stadionu, který je pro tento 
druh akcí vhodnější. Podrobněj-
ší informace o jeho programové 
a konzumentské nabídce najdete 
na www.gulasfest.cz.

Donděte k nám na guláš!
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1� báječné akce od 1. července do 31. prosince 2007
2.–5.	8.	 Setkání	řezbářů	u	Karlovského	
	 muzea,	setkání	řezbářů	s	kul-	
	 turním	programem
8.–30.	9.	 VI.	ročník	fotosoutěže	Valašská	
	 krajina
prosinec	 Vánoční	jarmark	u	Karlovského		
	 muzea
1.	12.	 Předvánoční	jarmark	u	Karlov-	
	 ského	muzea

VEŘOVICE
11.	8.	 Pouťová	zábava
8.	9.	 Den	obce
17.	11.	 Hubertský	večer
8.	12.	 Mikulášská	zábava
26.	12.	 Štěpánská	zábava

VIZOVICE
1.–8.	7.	 Cyklotábor	pro	děti	od	13–16		
	 let	–	DDM	Zvonek
20.	7.	 Koncert	ZL	A.	Háby,	Ondřej		
	 Hubáček	–	klavír
3.	8.	 Koncert	ZL	A.	Háby,	harfa,	zpěv
17.	8.	 Koncert	ZL	A.	Háby,	Puella	Trio
17.–19.	8.	 Vizovické	Trnkobraní

23.	9.	 Ochutnávka	vdolečků
7.	10.–4.	11.
	 Mgr.	Natalie	Pěrková
	 Knotková	–	výstava	obrazů
18.	11.–22.	12.
	 Vánoce	očima	dětí	a	tradiční		
	 vánoční	pečivo	–	výstava
24.	11.	 Předvánoční	jarmark
16.	12.	 Chystáme	Vánoce
31.	12.	 Silvestrovské	setkání	na	Pepčíně

VSETÍN
28.	7.	 Pulčinský	Amfolkfest
18.	8.	 Letní	slavnosti	na	Jasence		
	 2007	–	den	řemesel
9.	9.–14.	10.
	 Výstava	50	let	kosmonautiky		
	 Hvězdárna	Vsetín
září	 Jazzový	festival
7.–9.	9.	 Valašské	záření
18.	9.	 Koncert	pro	světlušku
27.	9.	 Ukončení	vodácké	sezony
28.–29.	9.	 5.	Internext	cross	country	rally
říjen	 Festival	Dobrá	zpráva	2007
6.	10.	 Cross	country,	přejezd	na	kolech

ZLÍN
28.–29.	7.	 5.	ročník	DEP	Zlín–Trenčín
19.	8.	 5.	ročník	Za	vizovsků	trnků
24.–26.	8.	 Barum	rally	Zlín
6.	9.–25.	11.
	 Lidový	nábytek	–	výstava	MJM
9.	9.	 Ahóój	školo	–	přivítaní	nového		
	 školního	roku	v	ZOO
11.	9.	 Dny	evropského	kulturního		
	 dědictví	–	MJM
11.–15.	9.	 V	lese	–	výstava	obrazů
	 a	monotypů	T.	Havlíčkové
	 Alternativa	KIZ
12.–14.	9.	Kejklířský	jarmark
13.–20.	9.	 Festival	Harmonia	Maraviae		
	 filharmonie	B.	Martinů
21.	9.	 Podzimní	lampiónová
	 prohlídka	ZOO
25.	9.–25.	11.
	 Libor	Stavjaník	–	Tománek
	 Toast,	fotografie,	kraj.	galerie	
28.	9.	 Podzimní	lampiónová
	 prohlídka	ZOO
30.	9.	 Svět.	den	zvířat,	Seiferos	v	ZOO
1.–7.	10.	 Týden	knihoven,	kraj.	knihovna
2.	10.–25.	11.
	 Pavel	Preisner,	krajská	galerie
5.	10.	 Podzimní	lampiónová
	 prohlídka	ZOO
12.	10.	 Podzimní	lampiónová
	 prohlídka	ZOO
18.	10.–3.	11.
	 Výstava	prací	studentů	Ústavu	
	 produktového	designu	UTB		
	 Alternativa	KIZ
28.	10.	 Ševcovská	pouť
11.	11.	 Den	řemesel	–	MJM
11.	11.	 Slavnostní	večer	k	40.	výročí
	 otevření	budovy	Měst.	divadla
13.	11.–8.	12.
	 Zlín	 včera	 a	 předvčerejškem	
	 výstava	dokumentů	z	archivu		
	 Klečůvka–Alternativa	KIZ
20.	11.	 Aplaus	2007	–	slavnostní
	 vyhl.	výsledků	divácké	ankety
20.–23.	11.	Naráz	2007	–	9.	ročník	interní		
	 divadelní	přehlídky	MDZ
21.	11–4.	2.	2008
	 Ivan	Bergmann,	architektonická	
	 tvorba	–	krajská	galerie
1.	12.–6.	1.	Vánoce	v	Muzeu	–	MJM
11.–12.	12.	Vánoční	jarmark
11.	12.–	únor	2008
	 Umělecké	sbírky	zlínské	galerie	
	 2001–2007	–	krajská	galerie
13.	12.–24.	2.	2008
	 Expedice	Venezuela	–	MJM
20.	13.	 Vánoční	koncert

ZUBŘÍ
21.	9.	 Občan	N	–	divadelní
	 představení	Divadla	Schod
26.	10.	 Balada	pro	banditu	–	divadelní		
	 představení	Klicperova	divadla		
	 H.	Králové
15.	12.	 Divadelní	představení	divadla		
	 Chaos	z	Val.	Bystřice

	TURISTICKÉ AKCE KČT
21.	7.	 Mezinárodní	týden	turistiky	na	
	 Valašsku,	Vsetín
	 737	986	395,	571	414	645
19.	8.	 Za	Vizovskú	trnkú,	Zlín
	 737	005	174
25.	8.	 Trnkobraní,	Vizovice
	 736	754	033
8.	9.	 Zlínská	nejen	„50“	–	Zlín		

604	200	227
8.	9.	 Beskydský	Mont	Blanc,
	 Ostrava	 596	750	644
10.	9.	 Bezručův	výplaz,	Ostravice		

596	733	127,	605	828	934
15.	9.	 Janáčkovy	chodníčky,	Příbor		

737	375	203
22.	9.	 Hvězdicový	výstup	na	Tanečnici	
	 Kunčice	p.	O.	 556	850	274
22.	9.	 Vrcholy	oblasti	Valašsko,	Búřov	
	 571	646	566
22.	9.	 Vrcholy	oblasti	Valašsko,	Ryso-	
	 vá	hora	 736	204	656
23.	9.	 Vrcholy	oblasti	Valašsko,	Hostýn	
28.	9.	 Oslava	výročí	turistické	chaty		
	 Švarná	Hanka	–	120	let
	 596	736	506
6.	10.	 Okolo	Halenkova
6.	10.	 Beskydský	Mont	Blanc	–	Bílý		
	 Kříž	 596	750	644
13.	10.	 Okolím	Valašského	Meziříčí
	 Memoriál	Jaroslava	Dvořáčka		

604	723	110
27.	10.	 Po	zarostlém	chodníčku
	 spadaným	listím,	Hukvaldy		
	 606	113	962
27.	10.	 Vrcholy	oblasti	Valašsko–Nová	
	 Hora	 732	405	684
27.	10.	 Vrcholy	oblasti	Valašsko
	 Mikulčin	vrch	 732	462	045
28.	10.	 Vrcholy	oblasti	Valašsko
	 Čubův	kopec	 737	447	588
28.	10.	 Vrcholy	oblasti	Valašsko,	Pulčín	

732	148	705
7.–9.	12.	 Zimní	táboření	Klondyke	2007	
	 Beskydy	 776	126	091
26.	12.	 Štěpánská	vycházka	se	zpívá-	
	 ním	koled	–	Vsetín	a	okolí	
	 737	658	009
26.	12.	 Štěpánský	 pochod	 k	 Chladné	
	 studni,	Vizovice	 736	754	033
31.	12.	 Silvestrovská	 vycházka,	 podě-	
	 kování	horám,	Javorníky,
	 Vranča,	atd.	 737	986	395

18.–25.	8.	 Kamínky	–	tábor	pro	děti	od		
	 6–12	let	–	DDM	Zvonek
7.	9.	 Koncert	ZL	A.	Háby,	Saxofo-	
	 nové	kvarteto	Bohemia
10.	9.	 Přehlídka	historických	vozidel
20.	9.	 Oldřich	Janota	(básník,	písnič-	
	 kář)	–	v	zámecké	kapli
22.	9.	 Noční	prohlídky	zámku
19.	10.	 Láska	brány	otevírá	–	opereta		
	 dům	kultury
21.	11.	 Pohádka	pro	děti,	dům	kultury
14.	12.	 Vánoční	hra
29.–30.	12.	Betlémy	v	zámecké	kapli,	velká		
	 výstava	betlémů

VLČNOV
15.	7.–12.	8.
	 Jaroslav	Válek,	kované	plastiky	
22.	7.	 Hodové	zpívání
19.	8.–30.	9.	Pohlednice	z	Vlčnova	–	výstava
26.	8.	 Suchou	nohou
1.	9.	 Setkání	na	Pepčíně

19.	10.	 Den	stromů
19.–20.	10.	Wurth	partr	rally
listopad	 O	pohár	starosty	města	Vsetína	
	 lezení	na	umělé	stěně
listopad	 Valašské	Vánoce
10.	11.	 Poslední	pochýř	–	II.	ročník,		
	 15	km	okolím	Vsetína
5.	12.	 Mikulášský	den
6.	12.	 Mikuláš	s	Annou
9.	12.	 Zámecké	adventní	kouzlení		
	 předvánoční	program
20.	12.	 Živý	betlém
26.	12.	 Štěpánská	vycházka	se	zpívá-	
	 ním	koled
31.	12.	 Silvestr	–	před	MĚÚ

ZAŠOVÁ
7.	7.	 Chovatelská	výstava
7.	7.	 Pouťová	zábava
8.	7.	 Pouť	navštívení
	 Panny	Marie
září	 Zašovské	slavnosti Fo
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Zpracovali jsme pro vás co nejucele-
nější přehled všeho, co pro své zdraví 
i utrpení těla podniknout můžete. 

	 	 BADMINTON

Karviná
Sportovní	hala	Stars
K.	Śliwky	783/2a,	733	01	Karviná-Fryštát
tel.:	596	342	131–4,	596	311	076–7
724	239	906
e-mail:	stars@stars-karvina.cz
web:	www.stars-karvina.cz

Mikulůvka
Areál	koupaliště
tel.:	775	390	920,	608	909	913
e-mail:	aura-vm@quick.cz
web:	www.koupalistemikuluvka.info

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

Pozlovice
Hotel	Vega
763	26	Pozlovice	99,	tel.:	577	131	216
e-mail:	recepce@hotelvega.cz
web:	www.hotelvega.cz

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

  BOBOVÉ A VOZÍ- 
 KOVÉ DRÁHY

Mosty u Jablunkova
Horská	vozíková	dráha
Mosty	u	Jablunkova	800,	739	98
tel.:	558	367	022,	558	337	021
e-mail:	info@skimosty.cz
web:	www.skimosty.cz
650	m	dlouhá	dráha	a	bungee	trampolíny

  BOWLING

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

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

Bowling	Morava
J.	Trnky	82,	738	01	Frýdek-Místek
tel.:	558	433	545,	558	661	320,	4	dráhy
web:	www.restmorava.cz

Bowling	na	Růžovém	pahorku
Revoluční	548,	738	01	Frýdek-Místek
tel.:	558	630	130

Bowling	u	Kříže
Lískovecká	1290,	738	01	Frýdek-Místek
tel.:	558	633	378

Flinstoun	Bowling
Olešná,	Hospůdka	U	Toma
tel.:	558	435	852–3

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

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

Restaurace	Harcovna
Nová	Ves	12,	739	11	Frýdlant	n.	O.
tel.:	558	635	222,	603	217	011
e-mail:	r.fuciman@seznam.cz
3	dráhy	v	podkroví	s	klimatizací

Holešov
Bowling	club
Sušilova	339,	769	01	Holešov
tel.:	573	506	125

Horní Bečva
Hotel	Bečva
Na	chalupě	488,	756	57	Horní	Bečva
tel.:	571	645	109,	602	525	852
e-mail:	hotelbecva@iol.cz
web:	www.hotelbecva.valassko.cz

Rekreační	středisko	Retaso
Horní	Bečva	240,	756	57	Horní	Bečva
tel.:	571	643	355,	jen	na	objednávku
e-mail:	retaso@iol.cz
web:	web.iol.cz/retaso

Karviná
Bowling
Einsteinova	2867,	733	01	Karviná-Hranice
tel.:	602	534	046,	596	338	337
bowling,	sauna,	solná	jeskyně

Bowling
J.	Vrchlického	758
735	06	Karviná-Nové	Město
tel.:	596	318	070

Bowling	Club
U	Lesa	762,	734	01	Karviná-Ráj
tel.:	596	324	080

Kopřivnice
Bowling	centrum
Husova	1310,	742	21	Kopřivnice
tel.:	556	808	088,	4	dráhy
e-mail:	info@bowling-centrum.cz
web:	www.bowling-centrum.cz

Bowling	Number	92
Francouzská	1198,	742	21	Kopřivnice
tel.:	556	802	065

Relax	centrum
Česká	318,	742	21	Kopřivnice
tel.:	604	365	066,	731	877	500

Nový Jičín
Bowling	bar
gen.	Hlaďo	25,	741	01	Nový	Jičín
tel.:	556	702	216,	Zdeněk	Závišický
e-mail:	bowlingbar@bikocom.com
www.find-restaurant.com/bowlingbar.htm

Sport	park	Nový	Jičín
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
2	dráhy

Ostrava
Bowling	klub	Nagano
Výškovická	2/3085
700	30	Ostrava-Zábřeh
tel.:	596	780	712,	720	345	255
web:	http://www.ostravainfo.cz

Bowling	park	a	minigolf
Mjr.	Nováka	1490/14
700	30	Ostrava-Hrabůvka
tel.:	596	719	030,	6	drah	a	restaurace
e-mail:	info@bowlingpark.cz
web:	www.bowlingpark.cz

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

Bowling	Slezska
Kolejní	2,	702	00	Moravská	Ostrava
tel.:	732	564	615

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

Inmark	Ostrava
Bohumínská	50,	710	00	Slezská	Ostrava
tel.:	596	244	784
4	dráhy,	restaurace,	bar

Zuzana	BOWLING
Heyrovského	1579,	708	00	OV-Poruba
tel.:	596	953	615,	596	953	607,	7	drah
e-mail:	info@zuzanabowling.com
web:	www.zuzanabowling.com

Ostravice
Hotel	Montér
739	14	Ostravice	958
tel.:	558	682	108,	603	852	111
e-mail:	sepetna@sepetna.cz
web:	www.sepetna.cz
2	dráhy,	pro	hráče	bowlingu	bazén	na	
jednu	hodinu	zdarma

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

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

Pozlovice
Sportovní	areál	Golf
Jurkovičova	alej	77,	763	26	Pozlovice
tel.:	577	132	412,	577	132	296,	2	dráhy

Příbor
Restaurace	a	bowling	„U	Zlaté	hvězdy“
Místecká	287,	742	58	Příbor
tel.:	556	722	980,	603	873	188,	4	dráhy

Rajnochovice
Hospoda	na	Trojáku
Hošťálková	217,	756	22	Rajnochovice
tel.:	573	391	090,	fax:	573	391	259
e-mail:	natrojaku@seznam.cz
web:	www.natrojaku.cz

Rožnov pod Radhoštěm
Hotel	Horal
Horní	Paseky	1691,	756	61	Rožnov	p.	R.
tel.:	571	648	343

Krasspol	centrum
Dukelských	hrdinů	2269
756	61	Rožnov	p.	R.,	tel.:	571	655	664

Restaurace	Kuželna
Horní	Paseky	382,	756	61	Rožnov	p.	R.
tel.:	571	648	400

Trojanovice
Hotel	Ráztoka
Trojanovice	364,	744	01	Frenštát	p.	R.
tel.:	556	835	869,	fax:	556	835	952
e-mail:	info@raztoka.cz
web:	www.raztoka.cz	 2	dráhy

Valašské Klobouky
Hotel	Alfacentrum
Masarykovo	nám.	42,	766	01	V.	Klobouky
tel.:	577	320	064–5,	fax:	577	321	195
e-mail:	hotel.alfacentrum@iol.cz
web:	www.alfacentrum.cz

Valašské Meziříčí
Bowling	Skandal
Havlíčkova	234/1,	757	01	Val.	Meziříčí
tel.:	571	633	633,	736	180	338,	4	dráhy
e-mail:	info@bowling-skandal.cz

www.valasske-kralovstvi.cz

Valašské království Valašské království Valašské království Valašské království 1�průvodce po báječných aktivitách
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web:	www.bowling-skandal.cz
Bowling	u	Klokana
Žerotínova	37,	757	01	Valašské	Meziříčí
tel.:	571	621	664

Hotel	Abácie	s.	r.	o.
U	Abácie	491,	757	01	Valašské	Meziříčí
tel.:	571	613	830,	571	665	950
e-mail:	recepce@hotel-abacie.cz
web:	www.hotel-abacie.cz

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

Velké Karlovice
Hotel	Galik
Léskové	875,	756	06	Velké	Karlovice
tel./fax:	571	454	294
e-mail:	galik@valachy.cz
web:	www.valachy.cz

Hotel	Horal
Léskové	583,	756	06	Velké	Karlovice
tel.:	571	444	340–2,	571	444	786
e-mail:	horal@valachy.cz
web:	www.valachy.cz
zdarma	zapůjčení	bowlingové	obuvi

Vsetín
Bowling	centrum	Bonver
Stará	cesta	1826,	755	50	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
hotel-vsemina@quick.cz
web:	www.vsemina.cz

Zašová
Orlovna	v	Zašové	nad	kostelem
tel.:	571	629	224,	775	332	334

  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,	Rož-
nov	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.
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,	Ska-
líkova	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	znače-
nou	 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	 sochy	 boha	 Radegasta	 a	 sv.	
Cyrila	a	Metoděje	na	vrcholu	Radhoště.
Skalíkova	Louka	–	turistická	chata.

Rožnov, Hutisko-Solanec, Čarták  
15 km, středně obtížná, vhodná pro sil-
niční a treková kola 
Cesta	 vede	 z	 Rožnova	 po	 silnicích	 I.	 a	 II.	
třídy,	pak	prudce	stoupá	na	hřeben	Soláně.
Hutisko-Solanec	 –	 obec	 s	 barokním	 kos-
telem	 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
Karvinou	 vede	 směrem	 od	 Těrlicka	 přes	
Stonavu	 po	 silnici	 č.	 III/4687	 cykloturis-
tická	trasa	č.	6097.	Na	území	města	trasa	
odbočí	vlevo	na	ul.	Svornosti	a	vede	k	dar-
kovskému	 mostu	 Sokolovských	 hrdinů,	
pak	kolem	Lázní	Darkov,	zámeckého	par-
ku	a	centra	(Masarykovo	nám.),	odbočuje	
vpravo	 na	 Poštovní,	 dále	 po	 ulicích	 Rudé	
armády	 a	 Žižkova,	 přes	 kruhový	 objezd,	
míjí	Rehabilitační	sanatorium	Lázní	Dar-
kov,	 odbočuje	 na	 ul.	 Mickiewizcovu,	 a	 to	
dvěma	směry.	Trasa	č.	6097	vede	vlevo	na	
Petrovice	 až	 k	 hraničnímu	 přechodu	 do	
Polska.	Vpravo	se	odděluje	trasa	č.	6110,	
která	 vede	 přes	 Mickiewiczovu,	 Borov-
ského,	U	Farmy	a	Polskou	ulici	do	Polska	
přes	 přechod	 (na	 území	 města)	 pro	 malý	

pohraniční	styk	a	přes	turistický	přechod.	
Nové	tematické	Cyklotrasy	„fajnym“	měs-
tem	 aneb	 poznáváme	 Karvinou	 a	 okolí	
zahrnují	 5	 cyklotras	 s	 průvodcem.	 Cyk-
lotrasy	 jsou	 tematicky	 směřovány	 k	 třem	
základním	 skupinám	 –	 dětem,	 sportov-
cům	 a	 turistům.	 Tři	 trasy	 jsou	 vedeny	
městem	 a	 nejbližším	 okolím	 a	 dvě	 jsou	
koncipovány	 buď	 pro	 náročnější	 cyklisty	
(jedna	 vede	 až	 do	 Beskyd),	 nebo	 pro	 zá-
jemce	 o	 poznání	 příhraničního	 regionu	
(trasa	vede	do	Polska).	
Tyto	 cyklotrasy	 nejsou	 značeny	 v	 terénu	
orientačním	 dopravním	 značením.	 Jejich	
cílem	 je	 možnost	 zastavení	 u	 různých	
památek	 a	 zajímavostí.	 Základem	 pro	
orientaci	 cyklistů	 bude	 cykloprůvodce	
s	 mapkou	 a	 podrobným	 popisem	 trasy.	
Někde	 dojde	 i	 k	 navázání	 na	 existující	
značené	 trasy	 KČT.	 Zajímavostí	 jsou	 dvě	
dětské	trasy.	Dětská	trasa	mini	je	věnová-
na	menším	dětem	v	doprovodu	rodičů	a	je	
v	 maximální	 délce	 vedena	 mimo	 veřejné	
komunikace,	 tj.	 po	 stezkách	 pro	 cyklisty	
nebo	kombinovaných	stezkách	pro	cyklis-
ty	a	pěší,	případně	po	stezkách	s	provozem	
koňského	 povozu.	 Dětská	 trasa	 maxi	 je	
určena	starším	dětem	a	mládeži,	avšak	zde	
už	 cyklisti	 pojedou	 poněkud	 náročnějším	
terénem	podél	břehu	Olše.

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	
podle	 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	112	m.

• Okruh „Holý vrch“
Výškově	 nejnáročnější	 okruh	 s	 dlou-
hým	 stoupáním	 v	 závěru	 trasy	 ve	 sklonu	
12–14	 %.	 Celková	 délka	 okruhu	 je	 5	 km	
a	převýšení	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	celkové-
ho	převýšení	67	m.	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	možné	

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	 Větř-
kovické	 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	
dokazuje,	že	podhůří	Beskyd	je	nádherná	
krajina	vhodná	pro	cykloturistiku.	Cyklis-
tickou	trasu	Beskydy	Radegast	CykloTrack	
doprovází	vrchol	Prašivá,	který	ti	zdatnější	
mohou	zdolat.
Pivovar	 Radegast	 v	 Nošovicích,	 Vyšní	
Lhoty,	hora	Malá	Prašivá,	Komorní	Lhot-
ka,	Střítež,	Vělopolí,	Horní	Žukov,	vyhlíd-
ka	 Koňákov,	 Těrlická	 přehrada,	 Žerma-
nická	 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	
výběžky	 Nízkého	 Jeseníku	 a	 Oderských	
vrchů.	 Přestože	 je	 vedena	 v	 blízkosti	 prů-
myslové	 aglomerace	 Ostravy	 a	 částečně	
jí	 prochází,	 okolní	 území	 si	 zachovalo	
idylický	 přírodní	 ráz.	 Projíždět	 budete	
Chráněnou	 krajinnou	 oblastí	 Poodří	
a	 přírodním	 parkem	 Oderské	 vrchy.	 Kro-

průvodce po báječných aktivitách



www.valasske-kralovstvi.cz

Valašské království Valašské království Valašské království Valašské království 1�cyklobusy
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MHDKroměříž, autobusové nádraží ......
Hulín, nám. .....................................
Holešov, žel. st. ..............................
Bystřice p. H., náměstí ...................
Rajnochovice,Tesák .......................
Rajnochovice,Troják ......................

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

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

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

MHDVsetín, autobusové nádraží .....

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

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

MHDUherské Hradiště, aut. nádraží ......

MHDStaré Město, kino Sputnik ..............
Buchlovice, rozc. ...........................
Buchlovice, hrad Buchlov rozc.1.5
Staré Hutě, hor. zast. .....................
Stupava, samota .............................
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é jede ve středu ë jede v sobotu MHD možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu p řestup na vlak
è jede ve čtvrtek í jede v neděli
ê jede v pátek spoj jede po jiné trase spoj přepravuje jízdní kola  62  jede od 4. 7. do 31. 8.

77 0180 Kroměříž–Rajnochovice, Troják–Zlín–Bystřička, přehrada–Valašské  
      Meziříčí–Uherské Hradiště–Stupava, samota

Přeprava: KRODOS BUS a. s., Skopalíkova 2385, 767 17 Kroměříž, tel. 573 331 257 Platí do 16. 9. 2007

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 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 vozidle na lince. 

000089  Nový Jicč í n–Kopřivnice–Frenštát p. R.–Rožnov p. R.
 –Velké Karlovice–Bílá–Turzovka Platí od 5. 5. do 23. 9. 2007

Connex Morava a.s., Vítkovická 3056/2, PSČ 702 00 Moravská Ostrava, (prov. Nový Jičín, Sokolovská 3, tel.: 556 702 560, 556 709 953) 
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Tčkm

  Nový Jicč ín, aut. nádr.  . . . . . . . . . . . . . . . .
  Příbor, u škol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kopřivnice, aut. nádr. . . . . . . . . . . . . . . . .
  Frenštát p. Radh., u škol  . . . . . . . . . . . . .
  Trojanovice, rest. Ráztoka  . . . . . . . . . . . .
  Trojanovice, Na Pinduli . . . . . . . . . . . . . . .
  Rožnov p. R., rest. U eroplánu  . . . . . . .
  Dolní Bečva, ObÚ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Hutisko-Solanec, aut. st.  . . . . . . . . . . . . . . .
  Hutisko-Solanec, Čarták, Sedlo  . . . . . . . .
  Velké Karlovice, rozc. Soláň  . . . . . . . . . .
  Velké Karlovice, Leskové, hotel Razula  . .
  Bílá, Bumbálka, st. hr.  . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bílá, chata Třeštík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bílá, Hlavatá, kaple  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bílá, Mezivodí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bílá, střed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bílá, aut. st.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bílá, Konečná st. hr. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Klokočov-Bílá, CLO  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Klokočov, Konečná pohost.  . . . . . . . . . . .
  Klokočov, obecný úrad . . . . . . . . . . . . . . .
  Klokočov, Riečky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Turzovka, Predmier, rozc. . . . . . . . . . . . . .
  Turzovka, žel. st.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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59  jede od 5. 5. do 23. 9. 2007
60  jede od 2. 7. do 31. 8. 2007

6 jede v sobotu jede v pracovních dnech 
spoj přepravuje jízdní kola spoj zastavuje jen pro nastupování 
spoj zastavuje jen pro vystupování † jede v neděli a ve státem uznané svátky 

Vnitrostátní přeprava na území Slovenské republiky není povolena. Na lince platí tarif vyhlášený Connex Morava a.s. Informace o tarifu a smluvních 
přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Kapacita přívěsu je maximálně 24 jízdních kol. Cena přepravy jednoho kola je 15 Kč 
bez ohledu na vzdálenost. Místenku do cyklobusu lze zakoupit prostřednictvím internetu na adrese rez.connexmorava.cz nebo v síti smluvních 
prodejců. Bližší informace o provozu cyklobusů získáte na adrese www.connexmorava.cz nebo na tel.: 844 555 888. Autobus nečeká na cestující 
zadržené celní a pasovou kontrolou, v tomto případě se jízdné nevrací. Na lince platí individuální ceník pro odbavování  v SK (Slovenských korunách). 

Ostrava–Frýdek-Místek–Frýdlant n. O.–Rožnov–Frenštát p. R.
910128  CYKLOBUS Platí do 8. 12. 2007
Přeprava:  Connex Morava a.s., Vítkovická 3056/2, 702 00 Moravská Ostrava, prov. Ostrava, Vítkovická 5, tel. 596 625 173
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  Ostrava, Svinov, mosty dolní zast.  . . .
  Ostrava, Hrabůvka, Poliklinika  . . . . . . .
  Frýdek-Místek, Místek, Beskydská  . . .
  Frenštát p. R., žel. st.  . . . . . . . . . . . . . .
  Kunčice p. O., rozc. k žel. st.  . . . . . . . . .
Čeladná, hotel Prosper . . . . . . . . . . . . . .

  Frýdlant n. O., žel. st. . . . . . . . . . . . . . . .
  Ostravice, aut. st.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Staré Hamry, Samčanka, ObÚ  . . . . . . .
  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, ObÚ  . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Prostřední Bečva, hotel Zavadilka  . . . .
  Dolní Bečva, ObÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Rožnov p. R., rest. U eroplánu  . . . . . .
  Trojanovice, Na Pinduli  . . . . . . . . . . . . . 
  Frenštát p. R., 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
6 †

59
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

8

 od
  ⏐
  ⏐
  ⏐
  ⏐
  ⏐
  ⏐
  ⏐
  ⏐
  ⏐
  ⏐
  ⏐
  ⏐
  ⏐
  ⏐
  ⏐
  ⏐
  ⏐
  ⏐
  ⏐
  ⏐
  ⏐
  ↓
 př
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59  jede od 5. 5. do 23. 9. 2007
60  jede od 2. 7. do 31. 8. 2007

6 jede v sobotu jede v pracovních dnech 
spoj přepravuje jízdní kola † jede v neděli a ve svátky 

〈 spoj jede po jiné trase ⎪ spoj zastávkou projíždí 

Na lince platí tarif vyhlášený Connex Morava a. s. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech. Přeprava jízdních kol 
je zajištěna do kapacity přívěsu s maximálním počtem 24 kol. Cena přepravy jednoho kola je 15 Kč bez ohledu na vzdálenost. Místenku do cyklobusu lze 
zakoupit prostřednictvím internetu na adrese rez.connexmorava.cz nebo v síti smluvních prodejců. Bližší informace o provozu cyklobusů získáte na  adrese 
www.connexmorava.cz nebo na telefonním čísle 844 555 888. 

Vsetín–Nový Hrozenkov, Vranča–Velké Karlovice, Podťaté
Každou sobotu, neděli a svátek, Provoz od 10. 6. do 30. 9. 2007

Tam Z pě t
so – n e so n e Tr asa so n e so – n e

8.20 12.20 14.30 Vsetín, aut. nádr. – stanoviště č. 3 10.55 13.20 17.35
8.21 12.21 14.31 Vsetín, Ohrada 10.54 13.18 17.33
8.25 12.25 14.34 Ústí, rozc. 10.52 13.11 17.28
8.26 12.26 14.35 Janová, rozc. 10.50 13.09 17.25
8.31 12.31 14.38 Hovězí, obec 10.47 13.04 17.21
8.34 12.34 14.40 Huslenky, žel. st. 10.43 13.00 17.18
8.38 12.36 14.43 Huslenky, Bařiny, škola 10.39 12.56 17.13
8.41 12.38 14.46 Huslenky, Pod černým 10.37 12.54 17.10
8.45 12.41 14.51 Halenkov, dům služeb 10.35 12.50 17.08
8.47 12.44 14.53 Halenkov, UP závody 10.33 12.48 17.06
8.49 12.46 14.55 Nový Hrozenkov, Břežitá, rozc. 10.31 12.46 17.04
8.51 12.48 14.57 Nový Hrozenkov, Čubov 10.29 12.44 17.02
8.54 12.50 15.00 Nový Hrozenkov, ObÚ 10.26 12.40 17.00

– 12.52 – Nový Hrozenkov, Vranča, rozc. – – 16.59
– 12.53 – Nový Hrozenkov, Vranča, kolonie – – 16.57
– 12.54 – Nový Hrozenkov, Vranča, škola – – 16.55
– 12.56 – Nový Hrozenkov, Vranča, Ráztoka – – 16.53
– 12.57 – Nový Hrozenkov, Vranča, Hluchá – – 16.51
– 12.59 – Nový Hrozenkov, Vranča, konečná – – 16.50
– 13.01 – Nový Hrozenkov, Vranča, Hluchá – – 16.48
– 13.03 – Nový Hrozenkov, Vranča, Ráztoka – – 16.47
– 13.05 – Nový Hrozenkov, Vranča, škola – – 16.45
– 13.07 – Nový Hrozenkov, Vranča, kolonie – – 16.43
– 13.08 – Nový Hrozenkov, Vranča, rozc. – – 16.42

8.54 13.10 15.00 Nový Hrozenkov, ObÚ 10.26 12.40 16.40
8.57 13.11 15.03 Nový Hrozenkov, rozc. 10.23 12.36 16.37
9.00 13.14 15.05 Karolinka, rozc. Kobylská 10.21 12.34 16.34
9.03 13.16 15.07 Karolinka, požární dům 10.20 12.32 16.32
9.04 13.18 15.08 Karolinka, Horebečví 10.19 12.31 16.30
9.06 13.20 15.11 Karolinka, Bzové, rozc. 10.17 12.28 16.27
9.11 13.22 15.15 Velké Karlovice, rozc. Soláň 10.13 12.26 16.25
9.12 13.24 15.16 Velké Karlovice, žel. st. 10.09 12.23 16.23
9.14 13.26 15.18 Velké Karlovice, škola 10.07 12.21 16.21
9.16 13.28 15.19 Velké Karlovice, hotel Kratochvíl 10.05 12.19 16.20
9.18 13.30 15.20 Velké Karlovice, rozc. Podťaté 10.03 12.17 16.18
9.22 13.32 15.25 Vel. Karlovice, Podťaté, rozc. Tísňavy 10.01 12.14 16.16
9.24 13.36 15.27 Vel. Karlovice, Podťaté, pila 9.59 12.12 16.14
9.26 13.40 15.30 Vel. Karlovice, Podťaté, u Polanských 9.57 12.11 16.12
9.30 13.40 15.35 Vel. Karlovice, Podťaté, Světlá 9.55 12.10 16.10

Cena jízdného dle tarifu ČSAD Vsetín a. s. Cena za přepravu jízdního kola 15 Kč. Kapacita  25 jízdních kol.

Valašské Meziříčí–Rožnov p. R.–Pustevny–Bumbálka
Každou sobotu, neděli a svátek, provoz od 1. 5. do 30. 9. 2007

Tam Zpět
1 2 3 Trasa 5 6

7.50 Valašské Meziříčí, AS
7.55 Hrachovec, cihelna
8.01 Zašová, žel. stanice
8.05 Zubří, žel. stanice
8.15 12.15 14.20 Rožnov p. R., AS 14.08 16.05
8.19 12.19 14.24 Rožnov p. R., U Eroplánu 14.06 16.01
8.24 12.24 14.30 Dolní Bečva, OÚ 14.03 15.55
8.29 12.29 14.35 Prostřední Bečva, rozc. Nová 13.58 15.47
8.33 12.33 14.40 Pr. Bečva, hotel Zavadilka 13.55 15.44
8.39 12.39 14.50 Prostřední Bečva, Skokan – 15.39
8.58 12.56 15.07 Pustevny – 15.22
9.15 13.15 Pr. Bečva, hotel Zavadilka 13.55
9.20 13.20 Horní Bečva, OÚ 13.53
9.25 13.25 Horní Bečva, přehrada 13.50
9.30 13.30 Bílá, Hlavatá 13.46
9.32 13.32 Bílá, chata Třeštík 13.42
9.38 13.38 Bílá, Bumbálka 13.40

Cena jízdného dle tarifu ČSAD Vsetín a. s., přeprava jízdního kola 15 Kč, kapacita 25 kol,
29 cestujících. Možnost objednat cyklobus pro skupiny mimo uvedené trasy za smluvní

ceny na tel.: 571 757 501–3, valasskycyklobus@csadvs.cz

Vsetín–Nový Hrozenkov, Vranča–Velké Karlovice, Podťaté
Každou sobotu, neděli a svátek, Provoz od 10. 6. do 30. 9. 2007

Tam Z pě t
so – n e so n e Tr asa so n e so – n e

8.20 12.20 14.30 Vsetín, aut. nádr. – stanoviště č. 3 10.55 13.20 17.35
8.21 12.21 14.31 Vsetín, Ohrada 10.54 13.18 17.33
8.25 12.25 14.34 Ústí, rozc. 10.52 13.11 17.28
8.26 12.26 14.35 Janová, rozc. 10.50 13.09 17.25
8.31 12.31 14.38 Hovězí, obec 10.47 13.04 17.21
8.34 12.34 14.40 Huslenky, žel. st. 10.43 13.00 17.18
8.38 12.36 14.43 Huslenky, Bařiny, škola 10.39 12.56 17.13
8.41 12.38 14.46 Huslenky, Pod černým 10.37 12.54 17.10
8.45 12.41 14.51 Halenkov, dům služeb 10.35 12.50 17.08
8.47 12.44 14.53 Halenkov, UP závody 10.33 12.48 17.06
8.49 12.46 14.55 Nový Hrozenkov, Břežitá, rozc. 10.31 12.46 17.04
8.51 12.48 14.57 Nový Hrozenkov, Čubov 10.29 12.44 17.02
8.54 12.50 15.00 Nový Hrozenkov, ObÚ 10.26 12.40 17.00

– 12.52 – Nový Hrozenkov, Vranča, rozc. – – 16.59
– 12.53 – Nový Hrozenkov, Vranča, kolonie – – 16.57
– 12.54 – Nový Hrozenkov, Vranča, škola – – 16.55
– 12.56 – Nový Hrozenkov, Vranča, Ráztoka – – 16.53
– 12.57 – Nový Hrozenkov, Vranča, Hluchá – – 16.51
– 12.59 – Nový Hrozenkov, Vranča, konečná – – 16.50
– 13.01 – Nový Hrozenkov, Vranča, Hluchá – – 16.48
– 13.03 – Nový Hrozenkov, Vranča, Ráztoka – – 16.47
– 13.05 – Nový Hrozenkov, Vranča, škola – – 16.45
– 13.07 – Nový Hrozenkov, Vranča, kolonie – – 16.43
– 13.08 – Nový Hrozenkov, Vranča, rozc. – – 16.42

8.54 13.10 15.00 Nový Hrozenkov, ObÚ 10.26 12.40 16.40
8.57 13.11 15.03 Nový Hrozenkov, rozc. 10.23 12.36 16.37
9.00 13.14 15.05 Karolinka, rozc. Kobylská 10.21 12.34 16.34
9.03 13.16 15.07 Karolinka, požární dům 10.20 12.32 16.32
9.04 13.18 15.08 Karolinka, Horebečví 10.19 12.31 16.30
9.06 13.20 15.11 Karolinka, Bzové, rozc. 10.17 12.28 16.27
9.11 13.22 15.15 Velké Karlovice, rozc. Soláň 10.13 12.26 16.25
9.12 13.24 15.16 Velké Karlovice, žel. st. 10.09 12.23 16.23
9.14 13.26 15.18 Velké Karlovice, škola 10.07 12.21 16.21
9.16 13.28 15.19 Velké Karlovice, hotel Kratochvíl 10.05 12.19 16.20
9.18 13.30 15.20 Velké Karlovice, rozc. Podťaté 10.03 12.17 16.18
9.22 13.32 15.25 Vel. Karlovice, Podťaté, rozc. Tísňavy 10.01 12.14 16.16
9.24 13.36 15.27 Vel. Karlovice, Podťaté, pila 9.59 12.12 16.14
9.26 13.40 15.30 Vel. Karlovice, Podťaté, u Polanských 9.57 12.11 16.12
9.30 13.40 15.35 Vel. Karlovice, Podťaté, Světlá 9.55 12.10 16.10

Cena jízdného dle tarifu ČSAD Vsetín a. s. Cena za přepravu jízdního kola 15 Kč. Kapacita  25 jízdních kol.

Valašské Meziříčí–Rožnov p. R.–Pustevny–Bumbálka
Každou sobotu, neděli a svátek, provoz od 1. 5. do 30. 9. 2007

Tam Zpět
1 2 3 Trasa 5 6

7.50 Valašské Meziříčí, AS
7.55 Hrachovec, cihelna
8.01 Zašová, žel. stanice
8.05 Zubří, žel. stanice
8.15 12.15 14.20 Rožnov p. R., AS 14.08 16.05
8.19 12.19 14.24 Rožnov p. R., U Eroplánu 14.06 16.01
8.24 12.24 14.30 Dolní Bečva, OÚ 14.03 15.55
8.29 12.29 14.35 Prostřední Bečva, rozc. Nová 13.58 15.47
8.33 12.33 14.40 Pr. Bečva, hotel Zavadilka 13.55 15.44
8.39 12.39 14.50 Prostřední Bečva, Skokan – 15.39
8.58 12.56 15.07 Pustevny – 15.22
9.15 13.15 Pr. Bečva, hotel Zavadilka 13.55
9.20 13.20 Horní Bečva, OÚ 13.53
9.25 13.25 Horní Bečva, přehrada 13.50
9.30 13.30 Bílá, Hlavatá 13.46
9.32 13.32 Bílá, chata Třeštík 13.42
9.38 13.38 Bílá, Bumbálka 13.40

Cena jízdného dle tarifu ČSAD Vsetín a. s., přeprava jízdního kola 15 Kč, kapacita 25 kol,
29 cestujících. Možnost objednat cyklobus pro skupiny mimo uvedené trasy za smluvní

ceny na tel.: 571 757 501–3, valasskycyklobus@csadvs.cz
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mě	 krásné	 přírody	 s	 množstvím	 rybníků	
a	 lesů	 můžete	 navštívit	 městskou	 památ-
kovou	 rezervaci	 v	 Bílovci,	 Vagonářské	
muzeum	ve	Studénce	nebo	lázeňský	areál	
v	Klimkovicích	na	Hýlově.	
Studénka,	Nová	Horka,	Albrechtičky,	Pe-
třvaldík,	 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.	 Je	 lemo-
vána	 hlubokými	 lesy,	 loukami,	 míjí	
studánky	 a	 horské	 prameny.	 Lanovka	 vás	
vyveze	 i	 s	 kolem	 na	 vrch	 Javorový,	 odkud		
jsou	nádherné	rozhledy	–	na	polskou	stra-
nu	 Beskyd	 a	 někdy	 i	 na	 Tatry	 a	 Jeseníky.	
Cyklotrasa	Trojmezí	je	vyznačena	jako	vel-
ký	okruh,	který	lze	podle	potřeby	rozdělit.	
Oldřichovice,	 Podgrúň,	 Košařiska,	 Boca-
novice,	 Jablunkov,	 Hrčava,	 Bukovec,	
Nýdek,	 Bystřice	 n.	 O.,	 Vendryně,	 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.),	 Baťková	 Chléviska	
(rozc.),	Potůčky,	Vsetín

Okruh Vizovickými vrchy
37 km, méně náročná
Vizovice,	 Lutonina,	 Jasenná,	 Ublo,	 Poz-
děchov,	 Trubiska,	 Bařinka,	 Ploština,	 Kle-
mentina,	Pod	Doubravou,	Vizovice

Z Velkých Karlovic do Javorníků
30 km, náročná trasa
Leskové,	Prales	Razula,	Podťaté,	Malé	Kar-	
lovice,	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,	 Holešov,	
Rymice,	 Stará	 Ves,	 Říkovice,	 Žalkovice,	
Břest,	Skaštice,	Kroměříž	(ČD)

Hostýnské Vrchy I. 47 km, náročná
Bystřice	pod	Hostýnem,	Říka,	Tesák,	Vlča-
nov,	 Troják,	 Tisový,	 Pod	 Kopnou	 (rozc.),	
Držková,	kemp,	Držková,	Vlčková,	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	Du-
bu	(rozc.),	Ondřejovsko,	Okluk,	U	Tří	ka-
menů	(rozc.),	Tesák,	Říka,	Bystřice	p.	H.

Hradišťsko

Okruhem na severovýchod od
Hradiště 44 km, nenáročná
Uherské	 Hradiště,	 Mařatice,	 Mistřice,	
Hradčovice,	 Drslavice,	 Prakšice,	 Pašovi-
ce,	Částkov,	Březolupy,	Topolná,	Kněžpo-
le,	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	 parko-
višti	 před	 Boroveckými	 rybníky.	 V	 tomto	
místě	 naváže	 na	 trasu	 naučné	 stezky	
okolo	 Boroveckých	 rybníků	 a	 pokračuje	
po	zpevněné	silnici	zpátky	k	Příboru,	kam	
vstupuje	ulicí	Kpt.	Jaroše.	Okruh	se	krátce	
spojí	 s	 cyklotrasou	 KČT	 6039	 (Rodištěm	
S.	Freuda)	a	následně	je	vedena	k	nádraží	
ČD.	Po	přechodu	lávky	přes	Lubinu	se	na-
pojuje	 na	 Radhošťskou	 stezku	 z	 Ostravy	
do	 Frenštátu	 p.	 R.,	 na	 novou	 cykloturis-
tickou	trasu	Hukvaldy–Příbor	a	další	trasy	
KČT.	Trasa	okruhu	poté	stoupá	k	farnímu	
kostelu	 Narození	 P.	 Marie,	 jehož	 silueta	
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,	Bys-
třička,	 Jarcová,	 Val.	 Meziříčí,	 Lhotka	 nad	
Bečvou,	Lešná,	Palačov

Cyklotrasa Beskydy č. 502	 24,5 km
střední obtížnost

Starý	 Jičín,	 Nový	 Jičín,	 Rybí,	 Štramberk,	
Kopřivnice,	Lubina,	Hukvaldy

Cyklotrasa Holešov č. 5033	 51 km
Kroměříž,	Hulín,	Pravčice,	Rymice,	Hole-
šov,	Brusné,	Slavkov	pod	Hostýnem,	Bys-
třice	 pod	 Hostýnem,	 Mrlínek,	 Libosváry,	
Všechovice,	Kelč,	Němetice

Cyklotrasa č. 5034	 34 km
Kelč,	Kunovice,	Podhradní	Lhota,	Rajno-
chovice,	Troják,	Držková,	Kašava,	Lukov,	
Fryšták

Cyklotrasa č. 5035	 44 km
Týn	nad	Bečvou	(hrad	Helfštýn),	Radotín,	
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,	 Slušovice,	
Dešná

Cyklotrasa č. 6006	 20 km
lehká obtížnost

Olešná,	 přehrada,	 Palkovice,	 Kozlovice,	
Hukvaldy,	 Fryčovice,	 Brušperk,	 Frýdek-	
-Místek,	Olešná,	přehrada

Cyklotrasa č. 6008	 22 km
lehká obtížnost

Frýdlant	 n.	 O.,	 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,	 Tanečni-
ce,	 Soláň,	 Pod	 Kotlovou	 rozc.,	 Benešky,	
Třeštík

Cyklotrasa č. 6014	 13 km
Rožnov	p.	R.,	Hážovice,	Vigantice,	Hutis-
ko-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,	 Frenštát,	
Trojanovice,	 Pustevny,	 Skalíkova	 louka,	
Pod	chatou	Mír	(rozc.),	Rožnov	p.	R.

Cyklotrasa č. 6018	 49 km
Jarcová,	Brňov,	Malá	Lhota,	Velká	Lhota,	
Bystřička	 přehr.,	 Dušná,	 Vesník,	 Jablůn-	
ka,	Pržno,	Kateřinice,	Lázy,	Mikulůvka

Cyklotrasa č. 6110
Karviná,	Podlesí,	Karviná,	Podlesí	st.	hr.,	
Karviná,	Ráj	hraniční	přechod

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,	 Byst-
řička	přehrada,	Růžďka,	Vsetín	

Cyklotrasa č. 6120	 33 km
Vsetín	 Ohrada,	 Lysný,	 U	 Krošenků,	 Žeb-
račka,	 Cáb,	 Dušná,	 U	 Kovářů,	 Vsetín	
Sychrov

Cyklotrasa č. 6121	 24 km
Vsetín,	Semetín,	Pod	Koncovou,	Chlévis-
ka,	Janišovský	vrch,	Rokytnice,	Vsetín

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

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

  ČTYŘKOLKY

Čeladná
Beskydy	na	čtyřech	kolech
tel.:	603	226	676,	603	432	321
e-mail:	baron.v@quick.cz

Ostrava
4kolkové	centrum
Mariánskohorská	395/58,	702	00
tel.:	596	245	457,	602	774	456
e-mail:	100.ry@seznam.cz
web:	www.motoranch.cz

průvodce po báječných aktivitách
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  FIT CENTRA

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

Bílá
Hotel	Pokrok
739	15	Bílá	148,	tel.:	558	690	064
e-mail:	hotelpokrok@post.cz
web:	www.hotelpokrok.cz

Brumov-Bylnice
Fit	studio	Brumov
Družba	1178,	763	31	Brumov-Bylnice
tel.:	603	975	130

Čeladná-Podolánky
Horský	hotel	Srdce	Beskyd
739	12	Čeladná-Podolánky	461
tel.:	558	684	693,	558	637	436
e-mail:	info@hotelsrdcebeskyd.cz
web:	www.hotelsrdcebeskyd.cz

Frenštát pod Radhoštěm
Fit	studio	Petra
Záhuní	407,	744	01	Frenštát	p.	R.
tel.:	558	675	052,	608	240	095
e-mail:	fitstudio.petra@applet.cz
web:	www.fitstudio.petra.applet.cz

Fit-centrum
Havlíčkova	ul.	32	(přístavba	radnice)
Javorník,	744	01	Frenštát	p.	R.
tel.:	556	839	090,	603	526	696

Frýdek-Místek
Fit	center	body	Paradise
Kostíkovo	nám.	638,	738	01	Frýdek-Místek
tel.:	558	630	325

Fit	centrum	P
Pionýrů	1757,	738	01	Frýdek-Místek
tel.:	558	435	986

Fit	club	Atlas
T.	G.	Masaryka	454,	738	01	Frýdek-Místek
tel.:	558	621	692

Fit	studio	S
Lipová	2900,	738	01	Frýdek-Místek
tel.:	558	636	492

Fitness	Centrum	La	Brisa
ul.	Pionýrů	1257	(hotelový	dům	Paskov,	
1.	patro),	738	01	Frýdek-Místek
tel.:	558	439	770
e-mail:	sarka@labrisa.cz
web:	www.labrisa.cz

Maja	–	Studio	moderní	ženy
Pionýrů	2157,	738	01	Frýdek-Místek
tel.:	558	647	028

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

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

Frýdlant nad Ostravicí
Fit	a	relax	studio	Harcovka
Harcovská	12,	739	11	Frýdlant	n.	O.
tel.:	602	205	356
e-mail:	fitcentrum@harcovka.cz
web:	www.harcovka.cz

Fit	centrum	v	hale	Sport
Harcovská	1424,	739	11	Frýdlant	n.	O.
tel.:	737	062	770

Fit	studio	Petra
Harcovská	1483,	739	11	Frýdlant	n.	O.
tel./fax:	558	675	052,	608	240	095
web:	www.fitstudio.petra.applet.cz

Víceúčelová	sportovní	hala	Edimex
Sportovní	1,	739	11	Frýdlant	n.	O.
tel.:	558	675	251–4

Holešov
Sport	centrum	Holešov
Tovární	1081,	769	01	Holešov
tel.:	573	398	434,	573	398	737
e-mail:	info@sport-centrum.info
web:	www.sport-centrum.info

Karviná
Figure	studio
Čajkovského	2184,	734	01	Karviná-Mizerov
tel.:	596	316	699

Fitcentrum	Aréna
Gagarinovo	nám.	643
734	01	Karviná-Mizerov,	tel.:	732	381	701

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

Fitness	Malibu
Masarykovo	náměstí
733	01	Karviná-Fryštát,	tel.:	608	429	369

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

Sportovní	hala	Stars
K.	Śliwky	783/2a,	733	01	Karviná-Fryštát
tel.:	596	342	131–4,	fax:	596	312	279,	
596	311	076–7,	724	239	906
e-mail:	stars@stars-karvina.cz
web:	www.stars-karvina.cz

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

Relax	centrum
Česká	318,	742	21	Kopřivnice
tel.:	604	365	066,	731	877	500

Sport	&	Relax	BIRIJUS–Hotel	Tatra
Záhumenní	1161,	742	21	Kopřivnice
tel.:	556	872	271,	731	482	627
e-mail:	info@birijus.com
web:	www.birijus.com

Nový Hrozenkov-Vranča
Hotel	Permoník
Vranča	311,	756	04	Nový	Hrozenkov
tel.:	571	451	871,	739	414	853
e-mail:	permonik@hotelpermonik.cz
web:	www.hotelpermonik.cz

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

Fit	centrum	Remi
Štefániková	7,	741	01	Nový	Jičín
tel.:	605	846	821,	602	747	002

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

Sport	park	Nový	Jičín
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

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

Attack	Fitness	studio
ul.	28.	října	124	(Dům	kultury	města	
Ostravy),	702	00	Moravská	Ostrava
tel./fax:	597	489	424	
e-mail:	attack.fitness@seznam.cz
web:	attack.fitness.sweb.cz

Body	land	Fitness
Suchardova	1,	702	00	Moravská	Ostrava
tel.:	775	250	136,	web:	www.bodyland.cz

FCF	–	Fontána
Horní	1492,	700	30	Ostrava-Hrabůvka
tel.:	596	782	396,	776	017	163
e-mail:	rominka10@seznam.cz
web:	www.fcf-fonatana.com

Fitness	centrum	Gym-Frapp	,	s.	r.	o.
gen.	Sochora	1378
708	00	Ostrava-Poruba
tel.:	596	930	041,	596	930	044
e-mail:	info@gym.cz
web:	www.gym.cz

Fitcentrum	Relax
Nám.	V.	Vacka	6042/1
708	00	Ostrava-Poruba,	tel.:	604	406	575
e-mail:	info@fitcentrumrelax.cz
web:	www.fitcentrumrelax.cz

FIT	plus	RELAX	–	fitcentrum	pro	ženy
Husova	2,	702	00	Ostrava	1
tel.:	596	110	575,	737	253	253
e-mail:	fitplusrelax@seznam.cz
web:	www.fitplusrelax.xf.cz

FIT	&	FUN
Kolárova	18	,	Ostrava-Mariánské	Hory	
tel.:	604	439	771,	e-mail:	jana.ju@volny.cz
web:	www.fitfun.cz
další	cvičební	místa:	Josefa	Skupy	1642,	
708	00	Ostrava-Poruba
Chrustova	24	(základní	škola),	Ostrava

Slender	You
Nádražní	39,	700	30	Ostrava
tel.:	596	124	740,	603	221	078
e-mail:	info@slender-you.cz
web:	www.slender-you.cz

Sportovní	agentura	FITANO	CLUB
Podroužkova	ul.	1663	(středisko	Jantar),	
708	00	Ostrava-Poruba,	tel.:	604	366	066
e-mail:	info@fitano.cz	
web:	www.fitano.cz

Sportovní	centrum	UNNO	SPORT
V.	Jiříkovského	282,	Ostrava-Dubina
tel.:	596	723	723-4
web:	www.unnosport.cz

Twister	Fitness	Club
Ahepjukova	12,	702	00	Ostrava	1
tel.:	596	627	600,	731	446	843
e-mail:	twisterfitnessclub@email.cz
web:	www.twisterfitnessclub.cz

QUATRO	Fitness
Alžírská	16,	708	00	Ostrava-Poruba
tel.:	596	960	826
web:	www.quatro-fitness.cz
email:	sk@quatro-fitness.cz

Ostravice
Hotel	Odra
739	14	Ostravice	327,	tel.:	558	682	287
e-mail:	odra@applet.cz
web:	www.hotel-odra.cz

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

Příbor
Fit	centrum	Příbor
Štramberská	1361,	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
e-mail:	fittsport@fittsport.cz
web:	www.fittsport.cz

Hotel	Relax
Lesní	1989,	756	61	Rožnov	p.	R.
tel.:	571	648	100–4,	fax:	571	648	106
e-mail:	hotel-relax@applet.cz
web:	www.hotelrelax.cz

průvodce po báječných aktivitách
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Hotel	a	restaurace	Stadion,	Camp	Sport
Horní	Paseky	2268,	756	61	Rožnov	p.	R.
tel.:	571	648	011,	731	154	262
e-mail:	kempsport-tjroznov@wo.cz
web:	www.beskydy-valassko.cz/tj-roznov

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

Valašské Meziříčí
Akademie	sportu
Kolaříková	1363,	757	01	Val.	Meziříčí
tel.:	608	774	121,	777	774	544–5
e-mail:	info@akademiesportu.cz
web:	www.akademiesportu.cz

Fitcentrum	Colosseum
Křižná	32,	757	01	Valašské	Meziříčí
tel.:	571	623	620

Hotel	Abácie	s.	r.	o.
U	Abácie	491,	757	01	Valašské	Meziříčí
tel.:	571	613	830,	571	665	950
e-mail:	recepce@hotel-abacie.cz
web:	www.hotel-abacie.cz

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

Vsetín
Fitness	club	Atlantik
Na	Výsluní	394,	755	01	Vsetín
tel.:	571	418	161,	604	501	013
e-mail:	fitnessatlantik@fitnessatlantik.com
web:	www.fitnessatlantik.com

Fitness	club	RELAX
U	skláren	1306,	755	01	Vsetín
tel.:	776	237	667

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

Sport	Centrum	Bobrky
Bobrky	437,	755	01	Vsetín
tel.:	571	424	205
email:	info@sportcentrumbobrky.cz
web:	www.sportcentrumbobrky.cz

  GOLF 
		
Velké zelené pastviny, po kterých 
se prohání moderní bačové s valaš-
kami, otočenými vzhůru nohama, 
pasoucí po malém, bílém, kulatém, 
aby to svižným machem uklidili 
do vzdálené díry, si prostě musíte 
zamilovat. 

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

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

Ostrava
Golf	arena
výstaviště	Černá	louka,	pav.	G
702	00	Moravská	Ostrava
tel.:	596	167	253–4,	777	283	238
e-mail:	golfarena@centrum.cz
web:	www.golfarena.cz
tréninková	hala	–	driving	s	9	odpališti,	
putting	s	6	jamkami,	chipping	s	5	jamka-
mi,	golfový	simulátor,	minibar,	ProShop

Golf	Club	Ostrava
Výškovická	104,	700	30	Ostrava-Zábřeh
tel.:	777	799	333,	777	799	399
e-mail:	gcova@gcova.cz
web:	www.golfova.cz
tréninková	odpaliště,	jamkoviště,	výcvik	
golfu,	prodejna,	půjčovna	a	opravna…

Park	Golf	Club	TJ	Mittal	Ostrava
Ostrava	(PGCO),	Dolní	412
747	15	Šilheřovice
tel.:	595	054	144,	777	660	481
e-mail:	golf@golf-ostrava.cz
web:	www.golf-ostrava.cz
18	jamkové	hřiště,	délka	5	855	m,	PAR	72

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

Rožnov pod Radhoštěm
Hotel	Horal
Horní	Paseky	1691,	756	61	Rožnov	p.	R.
tel.:	571	648	343

Valašský	golfový	klub
Horní	Paseky	2664,	P.	O.	BOX	55
756	61	Rožnov	p.	R.
tel.:	571	647	281,	606	762	921
e-mail:	info@golf-roznov.cz
web:	www.golf-roznov.cz
devítijamkové	hřiště,	cvičná	louka

Slušovice
Derby	Golf	Club	Slušovice
Dostihová	dráha,	763	15	Slušovice
tel.:	577	981	738
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	340–2,	tel./fax:	571	444	786
e-mail:	horal@valachy.cz
web:	www.valachy.cz
zapůjčení	vybavení	pro	hru

  HORKOVZDUŠNÉ  
 BALóNY

Ostrava
4kolkové	centrum
Mariánskohorská	395/58
702	00	Moravská	Ostrava
tel.:	596	245	457,	602	774	456
e-mail:	100.ry@seznam.cz
web:	www.motoranch.cz

Vsetín
Bratří	Hlaviců	117,	755	01	Vsetín
tel.:	603	437	788
web:	www.inext.cz/balony

  INLINE BRUSLENÍ	

Karviná
Sportovní	hala	Stars
K.	Śliwky	783/2a,	733	01	Karviná-Fryštát
tel.:	596	342	131–4,	fax:	596	312	279,	
596	311	076–7,	724	239	906
e-mail:	stars@stars-karvina.cz
web:	www.stars-karvina.cz

Vsetín
možné	na	cyklostezce	Bečva
na	úseku	Janová–Vsetín–Semetín

  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
Jizdárna	Albrechtice
Obecní	38,	793	95	Albrechtice
tel.:	603	595	493

Bílá
Hotel	Pokrok
Bílá	148,	739	15
tel.:	558	690	064,	fax:	558	690	003
e-mail:	hotelpokrok@post.cz
web:	www.hotelpokrok.cz

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

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

Francova Lhota
Hucul	club
756	14	Francova	Lhota	187
tel.:	571	458	174,	737	731	049
e-mail:	hucul.klub@seznam.cz
web:	hucul-club.ic.cz
www.sweb.cz/sealionz

Frenštát pod Radhoštěm
Jízdárna	na	Nivách
TJ	Frenštát	pod	Radhoštěm
tel.:	556	835	424
e-mail:	info@tjslovan.cz
web:	www.tjslovan.cz

Frýdek-Místek
Jezdecký	klub	Frýdek-Místek
Sviadnov,	tel.:	558	645	535
jezdecký	výcvik,	hipoterapie

Fulnek-Stachovice
Jezdectví	Tara	Real
Fulnek-Stachovice	127,	742	45	Fulnek
tel.:	602	173	979
e-mail:	tarareal@seznam.cz

Horní Bečva
Jízdárna	Rališka
756	57	Horní	Bečva
tel.:	776	177	887,	608	056	567
e-mail:	jizdarna.hb@seznam.cz
web:	www.sweb.cz/jizdarna.hb

Karviná
Jezdecký	klub	Dvůr	Olšiny
Olšiny	59,	735	05	Karviná-Staré	Město
tel.:	777	336	338

Jiří	Poloch	–	HOPO
Borovského	290/62a,	Karviná-Ráj
tel.:	603	737	826

Kopřivnice
Bubla	City	ranč
K	Pasekám,	742	21	Kopřivnice
tel.:	731	446	720
e-mail:	info@bublaranch.cz
web:	www.bublaranch.cz

průvodce po báječných aktivitách
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Kunčice pod Ondřejníkem
Jezdecký	a	rekreační	penzion	Marvan
739	13	Kunčice	p.	O.	234
tel.:	556	850	275,	737	221	009

Malenovice
Jízdárna	Malenovice
739	11	Malenovice	43
tel.:	558	677	481,	596	781	414

Morávka
REIT	Jízdárna	pod	Lipovým,	spol.	s.r.o.
739	05	Morávka	232
tel./fax:	558	691	273,	777	691	270
e-mail:	info@pensionjizdarna.cz
web:	www.pensionjizdarna.cz

Nový Jičín
Hermelín	ranč
Hřbitovní	101,	741	01	Nový	Jičín
tel.:	556	709	152,	606	315	966
e-mail:	hermelin.ranch@seznam.cz

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

Jezdecký	klub	Baník	Ostrava
K	průplavu	724
729	00	Ostrava-Stará	Bělá
tel.:	596	769	205,	608	333	714
e-mail:	jkbanik@iol.cz
web:	www.jkbanik.estranky.cz
objednávka	jízdy	na	koni:	731	451	355

Ostravice-Muchovice
Turistika	na	koni
739	14	Ostravice
tel.:	558	682	439,	721	801	063
e-mail:	muchovice@seznam.cz
web:	www.muchovice.cz

Palkovice
Penzion	&	jízdárna	u	Bačů
739	41	Palkovice	119
tel.:	558	656	171,	724	181	287
web:	www.penzionubacu.cz

Pozlovice
Jezdecká	stáj	Bodlákovi
763	26	Pozlovice
tel.:	603	346	327,	577	321	379

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

Rajnochovice
Hostinec	Ve	Dvoře
Hotel	„Polom“	124,	768	71	Rajnochovice
tel.:	573	391	286,	573	391	089
web:	www.hotelpolom.cz

Rožnov pod Radhoštěm
Jezdecký	klub	Hradisko
Hradisko	431,	756	61	Rožnov	p.	R.
tel.:	606	140	567,	e-mail:	jana@scucka.com
web:	www.hradisko.cz

Trojanovice
Jezdecký	klub	Trojanovice
Trojanovice	223,	744	01	Frenštát	p.	R.
tel.:	605	564	469,	603	714	231
e-mail:	iveta.biolkova@seznam.cz
jktrojanovice@seznam.cz
web:	www.konetrojanovice.unas.cz

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

Western	ranč	Toly	Key
Vidčice	346
756	57	pošta	Valašská	Bystřice
tel.:	603	920	852,	605	942	259
e-mail:	rodeo@email.cz
web:	www.toly-key.wz.cz

Valašské Klobouky
Stáj	Lipina
Křekov	20,	766	01	Valašské	Klobouky
tel.:	603	879	047,	web:	www.lipina.cz
e-mail:	lenka.somanova@seznam.cz

Vernířovice
Ranch	M,	Václav	Merta
Vernířovice	175,	788	15,	Velké	Losiny
tel.:	583	237	050
e-mail:	ranch.m@equichannel.cz
web:	www.equichannel/czranch-m
jezdecká	turistika	1–14	dní,	chov	straka-
tých	huculských	koní

Veřovice
Jízdárna	a	pension	Veřovice
742	73	Veřovice	306,	tel.:	556	857	043

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

Vsetín
Hippocentrum,	Fojtíková	Karla
755	01	Horní	Jasénka	20
tel.:	571	414	060

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

Brumov-Bylnice
Restaurace	TOPAS
Družba	1218,	763	31	Brumov-Bylnice
tel./fax:	577	330	695
e-mail:	elseremo@zl.inext.cz

Čeladná
Horský	hotel	Čeladenka
739	12	Čeladná	809
tel.:	558	684	032,	603	586	642
e-mail:	celadenka@centrum.cz
web:	www.celadenka.cz

Čeladná-Podolánky
Horský	hotel	Srdce	Beskyd
739	12	Čeladná-Podolánky	461
tel.:	558	684	693,	558	637	436
e-mail:	info@hotelsrdcebeskyd.cz
web:	www.hotelsrdcebeskyd.cz

Frenštát pod Radhoštěm
Restaurace	Střelnice
Střelniční	837,	744	01	Frenštát	p.	R.
tel.:	556	835	294

Frýdlant nad Ostravicí
Autokemp	ZO	Beskydy
Hlavní	1375,	739	11	Frýdlant	n.	O.
tel.:	558	677	221,	606	742	025
web:	www.autocampbeskydy.cz

Hodslavice
Kuželna	Bar
742	71	Hodslavice	494
tel.:	556	750	642,	605	724	542
e-mail:	bartoncik@quick.cz
web:	www.interkat.cz/kuzelna-bar

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,	tel.:	608	731	468

Malenovice
Hotel	P.	Bezruč
739	11	Malenovice	327
tel.:	558	675	341
venkovní	ruské	kuželky

Nový Hrozenkov-Vranča
Hotel	Permoník
756	04	Vranča	311
tel.:	571	451	871,	739	414	853
e-mail:	permonik@hotelpermonik.cz
web:	www.hotelpermonik.cz

Nový Jičín
Kuželna	Nový	Jičín
Divadelní	18,	741	01	Nový	Jičín
tel.:	556	708	454,	TJ	Nový	Jičín

Ostrava
Sportovní	areál	Poruba	–	SAREZA
Skautská	6093,	708	00	Ostrava-Poruba
tel.:	596	923	618,	736	755	063
e-mail:	sportovni.areal@sareza.cz
web:	www.sareza.cz

Zuzana	Bowling
Heyrovského	1579
708	00	Ostrava-Poruba
tel.:	596	953	615,	596	953	607
e-mail:	info@zuzanakuzelky.com
web:	www.zuzanakuzelky.com

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

Rožnov pod Radhoštěm
Hotel	Relax
Lesní	1989,	756	61	Rožnov	p.	R.
tel.:	571	648	100–4,	fax:	571	648	106
e-mail:	hotel-relax@applet.cz
web:	www.hotelrelax.cz

Valašské Klobouky
Hotel	Jelenovská
Jelenovská	99,	766	01
tel.:	577	320	807–8,	fax:	577	320	809
e-mail:	hotel@jelenovska.cz
web:	www.jelenovska.cz
nutno	se	předem	objednat

Valašské Meziříčí
Kuželna
Kouty	26,	757	01	Valašské	Meziříčí
tel.:	571	611	640

Vsetín
Kuželna	Vsetín
Turkmenská	835,	755	01	Vsetín
tel.:	731	405	993
e-mail:	kaspartonda@seznam.cz

Zubří
Hlavní	492,	756	54	Zubří
tel.:	571	658	506
e-mail:	halazubri@iol.cz
kontaktní	osoba	p.	Krupa,	v	odpoledních	
hodinách,	nutno	se	předem	objednat

  LANOVÁ CENTRA

Mosty u Jablunkova
Horská	vozíková	dráha
739	98	Mosty	u	Jablunkova	800
tel.:	558	367	022,	558	337	021
e-mail:	info@skimosty.cz
web:	www.skimosty.cz
650	m	dlouhá	dráha	a	bungee	trampolíny

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

Rožnov pod Radhoštěm
GIBON	park
Areál	koupaliště,	tel.:	777	754	633
e-mail:	gibon.park@centrum.cz
web:	www.gibon-park.cz
Visutá	lanová,	překážková	dráha	s	překáž-
kami	umístěnými	do	výše	2,5–6	m

Hotel	Horal
Horní	Paseky	1691,	756	61	Rožnov	p.	R.
tel.:	571	648	343

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

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

  LETNÍ STADIONY

Kopřivnice
Letní	stadion
Komenského	830,	742	21	Kopřivnice
tel.:	556	813	373
e-mail:	spsk@koprivnice.org
web:	spsk.koprivnice.org

  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 
zespod. Svou schopnost lezení po 
čtyřech i na velké vzdálenosti Valaši 
využívali nejen v lezení horizontál-
ním, 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:	www.rehak.sots.cz/horostena

Holešov
Sportovní	hala
Smetanovy	sady,	769	01	Holešov
tel.:	737	551	677

Kopřivnice
Zimní	stadion
Masarykovo	nám.	540,	742	21	Kopřivnice
tel.:	556	821	225
e-mail:	spsk@koprivnice.org
web:	spsk.koprivnice.org

Mosty u Jablunkova
Horská	vozíková	dráha
739	98	Mosty	u	Jablunkova	800
tel.:	558	367	022,	558	337	021
e-mail:	info@skimosty.cz
web:	www.skimosty.cz

Orlová
Gymnázium
Masarykova	1313,	735	14	Orlová	Lutyně
tel.:	596	539	301,	fax:	596	511	792
e-mail:	kancelar@gym-orlova.cz
web:	www.gym-orlova.cz

Ostrava
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,	605	044	305
e-mail:	milangenda@hotmail.com
aholkova@hotmail.com
web:	www.leblok.cz
210	m	lezitelné	plochy,	přes	1000	chytů…

Sportovní	hala	Sareza
Hrušovská	20/2953
702	00	Ostrava-Přívoz
tel.:	595	131	311,	736	755	064
e-mail:	sportovni.hala@sareza.cz
web:	www.sareza.cz

Ostravice
Areál	Sluníčko
739	14	Ostravice	1279
tel.:	558	662	906,	603	852	111
e-mail:	rezervace@sepetna.cz
web:	www.sepetna.cz
malá	horolezecká	stěna

Příbor
ZŠ	Dukelská
ZŠ	Dukelská	1346,	742	58	Příbor
tel.:	556	722	011	–	p.	Burgár	737	218	990

Rožnov pod Radhoštěm
ZŠ	5.	května	–	malá	tělocvična
ZŠ	5.	května	1700,	756	61	Rožnov	p.	R.
tel.:	604	802	400
e-mail:	stenaroznov@valachnet.cz
web:	www.stenaroznov.valachnet.cz

Vsetín
Alcedo	–	dům	dětí	a	mládeže
Jiráskova	419,	755	01	Vsetín
tel.:	571	417	436,	571	417	752
web:	www.alcedo-vs.cz

Lezecká	stěna	ZŠ	Luh
Luh	1544,	755	01	Vsetín
tel.:	777	641116,	
737	019	667	571	491	564

  LEZECKÉ TERÉNY

Následující informace jsou čerpá- 
ny z publikace Moravské skály 
(Vladimír Skýpala, Vladimír Wolf). 
V knize jsou k dispozici i podrobné 
mapy lezeckých cest. Vážnějším zá-
jemcům o lezení doporučujeme, aby 
si knížečku pořídili.

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	pískovcovoslepen-	
cových	skalních	skupin.

Bystřička
Medůvka	 –	 nevelká,	 avšak	 z	 hlediska	
obtížnosti	 velmi	 významná	 oblast	 morav-
ských	 pískovců.	 Nepříliš	 vhodná	 struktu-
ra	 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	leze-
ní.	Cesty	jsou	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	slepen-
ci.	Je	zcela	zastíněna	stromy.	Podél	celého	
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	střední	
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	loka-
litě	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	 cha-
rakteru	 okrajovek	 nacházející	 se	 jižně	
od	 hlavního	 hřebene	 vizovických	 vrchů	
v	blízkosti	vrchu	Vrátnice,	severně	od	obce	
Lačnov.	Oblast	se	dělí	na	tři	lokality.	Horní	
skály	jsou	asi	70	m	dlouhý	a	místy	až	10	m	
vysoký	 pás	 skal	 s	 členitostí	 podobající	 se	
pískovcům	 Prachovských	 skal.	 Stěna	 je	
otočena	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.

průvodce po báječných aktivitách
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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	 význa-
mu,	 specifický	 svým	 jedinečným	 charak-
terem	 lezení	 na	 tření.	 Zdejší	 pískovce	 se	
vyznačují	velkou	tvrdostí	a	povrch	horniny	
téměř	„nesolí“.	Z	hlediska	lezení	na	tření	
jde	 patrně	 o	 jednu	 z	 nejtěžších	 oblastí	 na	
Moravě.	Rozmach	zde	zaznamenalo	leze-
ní	v	šedesátých	a	zejména	v	letech	osmde-
sátých.	 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	třeba	
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	
objevený	v	80.	 letech.	Jde	o	převislou,	asi	
15metrovou	stěnu	se	specifickou	struktu-
rou	skály.	Orientace	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 malým míčkem 
do evidentně mnohem menší jamky, 
pokud možno co nejmenším počtem 
úderů, to je úkol pro velké hráče mi-
nigolfu. Fyzicky nenáročnou hru jis-
tě ocení především účastníci malých 
společenských událostí, prvních mi-
leneckých schůzek a abiturientských 
setkání po čtyřiceti letech.

Bílá
Hotel	Pokrok
739	15	Bílá	148,	tel.:	558	690	064
e-mail:	hotelpokrok@post.cz
web:	www.hotelpokrok.cz

Frenštát pod Radhoštěm
Minigolf
Místecká,	744	01	Frenštát	p.	R.
tel.:	604	474	447,	556	836	865

Frýdek-Místek
Restaurace	golf
28.	října	86,	738	00	Frýdek-Místek
tel.:	558	433	183

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

Karviná
Minigolf
733	01	Karviná-Hranice
tel.:	596	372	231	park	u	rehab.	sanatoria

Kopřivnice
Minigolf
Husova	ul.	49,	742	21	Kopřivnice
tel.:	605	825	870,	604	740	992
e-mail:	mgolf@mybox.cz
web:	mgolf.wz.cz	 areál	letního	koupaliště

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

Minigolf
Čujkovova	3081,	700	30	Ostrava-Zábřeh
tel.:	596	745	751
e-mail:	tomaskosina@post.cz
web:	www.restaurace-minigolf.cz

Pozlovice
Hotel	Vega
763	26	Pozlovice	99,	tel.:	577	131	216
e-mail:	recepce@hotelvega.cz
web:	www.hotelvega.cz

Příbor
Minigolf,	areál	koupaliště	Ricco
Janáčkova	928,	742	58	Příbor
tel.:	777	100	007
e-mail:	koupaliste@ricco.cz
web:	www.koupaliste.cz

Rajnochovice
Hospoda	na	Trojáku
Hošťálková	217,	756	22	Rajnochovice
tel.:	573	391	090,	fax:	573	391	259
e-mail:	natrojaku@seznam.cz
web:	www.natrojaku.cz

Rožnov pod Radhoštěm
GIBON	park
Areál	koupaliště,	tel.:	777	754	633
e-mail:	gibon.park@centrum.cz
web:	www.gibon-park.cz

Hotel	Relax
Lesní	1989,	756	61	Rožnov	p.	R.
tel.:	571	648	100–4,	fax:	571	648	106
e-mail:	hotel-relax@applet.cz
web:	www.hotelrelax.cz

Hotel	a	restaurace	Stadion,	Camp	Sport
Horní	Paseky	2268,	756	61	Rožnov	p.	R.
tel.:	571	648	011,	731	154	262
fax:	571	648	012	,	571	648	116
e-mail:	kempsport-tjroznov@wo.cz
web:	www.beskydy-valassko.cz/tj-roznov

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

Vsetín
Minigolf
Příčná	1777,	755	01	Vsetín
tel.:	604	146	037,	775	948	027
e-mail:	miniaturgolf.vsetin@email.cz

  MOTOKÁRY 

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
Rožnovská,	744	01	Frenštát	p.	R.
tel.:	603	295	222,	604	298	030
provoz:	od	15.	dubna	do	15.	října
půjčovna	se	nachází	na	parkovišti	u	dolu	
Frenštát	směrem	na	Rožnov	p.	R.

Frýdek-Místek
Motokáry	FM
tel.:	608	779	169

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

Karviná
Půjčovna	motokár
TESCO,	p.	Ferenc	tel.:	605	202	055,	
provoz	1.	5.–30.	9.

  PAINTBALL 

Pokud máte chuť stát se na chvíli hr-
dinou z akčního amerického seriálu 
anebo potřebujete někoho „zmalo-
vat“, zkuste paintball.

Holešov
Areál	Žopy	u	Holešova
Školní	462,	769	01	Holešov
tel.:	603	863	309,	608	831	171
e-mail:	info@paintball-zopy.net

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

Paintball	land	Ostrava
tel.:	608	857	560,	e-mail:	admin@paint.cz
web:	www.paint.cz

Rožnov pod Radhoštěm
Paintball
Horní	Paseky,	756	61	Rožnov	p.	R.
tel.:	603	843	000
e-mail:	RPRpaintball@seznam.cz
web:	www.rprpaintball.cz

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

průvodce po báječných aktivitách
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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

  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)

Beskydy
Xfly.cz
tel.:	608	435	430
e-mail:	xfly@xfly.cz
web:	www.xfly.cz

Frýdek-Místek
Beskydská	škola	létání
Příborská	597,	738	02	Frýdek-Místek
tel.:	603	311	661,	777	311	661
e-mail:	skola@elspeedo.cz
info@elspeedo.cz
web:	www.elspeedo.cz
EL	SPEEDO,	tandemové	lety,	kurzy	
paraglidingu,	Dalibor	Carbol

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

Kunčice pod Ondřejníkem
Sky	paragliders
tel.:	608	662	313
tandemové	lety	–	Javorový	vrch,	Skalka

  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.:	775	799	911
e-mail:	paraklub@applet.cz
web:	www.paraklub.applet.cz
kurzy	parašutismu,	exhibiční	a	reklamní	
seskoky.	Výška	seskoků:	1	000	m,	letoun	
L-60,	padák	typu	křídlo	MARS	291.	Kurz	
včetně	seskoku	je	natáčen	na	digitální	
videokameru.	V	ceně	kurzu	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 nadše-
né příznivce pobytu a aktivit ve vodě 
za jakéhokoliv počasí, čtěte násle-
dující řádky, tipy, možnosti…

Brumov-Bylnice
letní	koupaliště
web:	www.brumov-bylnice.cz
velký	bazén	13,2	×25	m,	dětský	bazén,
chrlič	vody,	divoká	řeka,	masáž.	trysky	aj.

Čeladná
Horský	hotel	Čeladenka
739	12	Čeladná	809
tel.:	558	684	032,	603	586	642
e-mail:	celadenka@centrum.cz
web:	www.celadenka.cz

Čeladná-Podolánky
Horský	hotel	Srdce	Beskyd
739	12	Čeladná-Podolánky	461
tel.:	558	684	693,	558	637	436
e-mail:	info@hotelsrdcebeskyd.cz
web:	www.hotelsrdcebeskyd.cz

Frenštát pod Radhoštěm
AQUAPARK
Dolní	ulice	1806,	744	01	Frenštát	p.	R.
tel.:	556	839	303,	556	836	916
web:	www.frenstat.info/aquapark

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

Karviná
Letní	koupaliště
ul.	Havířská	1783
735	06	Karviná-Nové	Město
tel.:	596	312	172,	724	239	908
e-mail:	cervena@stars-karvina.cz
web:	www.stars-karvina.cz

Kopřivnice
Letní	koupaliště
Husova	ul.	49,	742	21	Kopřivnice
tel.:	556	813	373
e-mail:	spsk@koprivnice.org
web:	www.spsk.koprivnice.org

Mikulůvka
Areál	koupaliště
tel.:	775	390	920,	608	909	913
e-mail:	aura-vm@quick.cz
web:	www.koupalistemikuluvka.info

Nový Jičín
Koupaliště	s	tobogánem
Novosady	10,	741	01	Nový	Jičín
tel.:	556	704	060–1,	556	701	600
e-mail:	info@basketnj.cz
web:	www.basketnj.cz

Osíčko
Koupaliště	Osíčko,	tel.:	573	390	230

Ostrava
Sareza	Letní	koupaliště	Poruba
Rekreační	ul.	74/236,
708	00	Ostrava-Poruba
tel.:	596	913	612,	596	912	526
e-mail:	letni.koupaliste@sareza.cz
web:	www.sareza.cz

Sareza	–	Lázně	Moravská	Ostrava
Sokolská	tř.	2590
702	00	Moravská	Ostrava
tel.:	596	138	924,	e-mail:	lazne@sareza.cz
web:	www.sareza.cz

Sareza	aquapark,	Vodní	areál	Ostrava-Jih	
Svazácká	ul.	(u	náměstí	SNP)
703	00	Ostrava-Zábřeh,	tel.:	595	781	235

Koupaliště
Ostrava-Nová	Bělá,	tel.:	596	769	405

Ostravice
Areál	penzionu	Sluníčko
739	14	Ostravice	01279
tel.:	558	682	282,	603	852	100,	
731	444	355
e-mail:	sepetna@sepetna.cz
web:	www.sepetna.cz

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

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

Příbor
Koupaliště	Ricco
Janáčkova	928,	742	58	Příbor
tel.:	777	100	007
e-mail:	koupaliste@ricco.cz
web:	www.koupaliste.cz
2	bazény

Rožnov pod Radhoštěm
Hotel	a	restaurace	Stadion,	Camp	Sport
Horní	Paseky	2268,	756	61	Rožnov	p.	R.
tel.:	571	648	011,	731	154	262
e-mail:	kempsport-tjroznov@wo.cz
web:	www.beskydy-valassko.cz/tj-roznov

Vyhřívané	koupaliště	v	Campingu	Rožnov
Horní	Paseky	940,	756	61	Rožnov	p.	R.
tel.:	571	648	001–3
e-mail:	info@camproznov.cz
web:	www.camproznov.cz
www.valassko.cz/camproznov

Rusava
Koupaliště
Obecní	úřad,	tel.:	573	392	066
solární	systém	pro	přípravu	teplé	vody

Štramberk
Koupaliště	Štramberk-Libotín
tel.:	608	955	220,	tel./fax:	556	812	085
e-mail:	robert.svarc@tiscali.cz
web:	www.stramberk.cz

Valašská Senice	
Koupaliště	Valašská	Senice	145
756	14	Francova	Lhota
tel.:	571	447	590,	fax:	571	420	947
e-mail:	obecvalsenice@quick.cz
web:	www.valasskasenice.hornolidecsko.cz

Valašské Klobouky
Hotel	Jelenovská
Jelenovská	99,	766	01	Valašské	Klobouky
tel.:	577	320	807–8,	fax:	577	320	809
e-mail:	hotel@jelenovska.cz
web:	www.jelenovska.cz

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

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

Velké Karlovice
Koupaliště
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
Koupaliště	„U	průmyslovky“
Pod	Strání,	755	01	Vsetín
tel.:	571	415	738	jen	v	sezonu

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

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

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

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

Zubří
Koupaliště	v	centru
travnatá	pláž

 PLAVÁNÍ
  KRYTÉ BAZÉNY	

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

Brumov-Bylnice
bazén,	sauna
tel.:	608	632	393,	731	083	442,	17	m	bazén

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

Frenštát pod Radhoštěm
Krytý	bazén
U	Porážky	902,	744	01	Frenštát	p.	R.
tel.:	556	836	240,	bazén	25	m,	sauna

Fryčovice
Fry-relax	centrum
tel.:	558	668	058,	bazén	s	protiproudem

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

SOU	technické
Pionýrů	2069,	738	01	Frýdek-Místek
tel.:	558	421	215,	e-mail:	sout@sout-fm.cz
web:	www.sout-fm.cz,	www.beskydy-info.cz

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

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	Holešov
Tovární	1081,	769	01	Holešov
tel.:	573	398	434,	573	398	737
e-mail:	info@sport-centrum.info
web:	www.sport-centrum.info

Horní Bečva
Hotel	Mesit
756	57	Horní	Bečva	0316
tel./fax:	571	645	106,	571	645	038
e-mail:	hotel.mesit@hotelmesit.cz
web:	www.hotelmesit.cz

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

Kopřivnice
Krytý	bazén	Kopřivnice
Husova	1314,	742	21	Kopřivnice
tel.:	tel.:	556	802	011,	556	821	225
e-mail:	spsk@koprivnice.org
web:	spsk.koprivnice.org

Malenovice
Hotel	P.	Bezruč
739	11	Malenovice	327
tel.:	558	675	341
bazén	se	slanou	vodou	–	lépe	objednat

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

Nový Jičín
krytý	a	venkovní	bazén
Novosady	10,	741	01	Nový	Jičín
tel.:	556	704	060,	556	701	600
e-mail:	info@basketnj.cz
web:	www.basketnj.cz

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

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

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

Krytý	bazén	SOŠ
17.	listopadu	1123,	708	00	Ostrava-Poruba
tel.:	596	909	111,	web:	www.skolspec.cz

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

Městské	lázně	–	Ostrava
Sokolská	tř.	2590,	702	00	Morav.	Ostrava
tel.:	596	138	924,	e-mail:	lazne@sareza.cz
web:	www.sareza.cz

Ostravice
Hotel	Odra
739	14	Ostravice	327
tel.:	558	682	287,	e-mail:	odra@applet.cz
web:	www.hotel-odra.cz

RS	Sepetná
739	14	Ostravice	956
tel.:	558	662	906,	603	852	111
web:	www.sepetna.cz
pro	hráče	bowlingu	bazén	na	hod.	zdarma

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	857,	763	26	Pozlovice
tel.:	577	117	111,	577	117	881
web:	www.hotelfontana.cz

Hotel	Vega
763	26	Pozlovice	99,	tel.:	577	131	216
e-mail:	recepce@hotelvega.cz
web:	www.hotelvega.cz

Rožnov pod Radhoštěm
Hotel	Relax
Lesní	1989,	756	61	Rožnov	p.	R.
tel.:	571	648	100–4,	fax:	571	648	106
e-mail:	hotel-relax@applet.cz
web:	www.hotelrelax.cz

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

Valašské Klobouky
Hotel	Jelenovská
Jelenovská	99,	766	01
tel.:	577	320	807–8,	fax:	577	320	809
e-mail:	hotel@jelenovska.cz
web:	www.jelenovska.cz

Velké Karlovice
Hotel	Lanterna
756	06	Velké	Karlovice-Léskové	639
tel.:	571	454	310–12,	fax:	571	454	298
e-mail:	lanterna@valachy.cz
web:	www.valachy.cz

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

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

průvodce po báječných aktivitách
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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	

Baška
areál	restaurace	U	Mokrošů
Bystřička	250,	756	22	Rajnochovice
tel.:	603	213	583

Frenštát pod Radhoštěm
AQUAPARK
Dolní	ulice	1806,	744	01	Frenštát	p.	R.
tel.:	556	839	303,	556	836	916
web:	www.frenstat.info/aquapark

Frýdlant nad Ostravicí
Autokemp	ZO	Beskydy
Hlavní	1375,	739	11	Frýdlant	n.	O.
tel.:	558	677	221,	606	742	025
web:	www.autocampbeskydy.cz

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

Karviná
Letní	koupaliště
ul.	Havířská	1783,	735	06	Karviná-Nové	
Město,	tel.:	596	312	172,	724	239	908
e-mail:	cervena@stars-karvina.cz
web:	www.stars-karvina.cz

ZŠ	Dělnická,	Sokolovská	1758
735	06	Karviná-Nové	Město

Mikulůvka
Areál	koupaliště
tel.:	775	390	920,	608	909	913
e-mail:	aura-vm@quick.cz
web:	www.koupalistemikuluvka.info

Ostrava
Letní	koupaliště	Poruba
Rekreační	ul.	74/236,	708	00	OV-Poruba
tel.:	596	913	612,	596	912	526
e-mail:	letni.koupaliste@sareza.cz
web:	www.sareza.cz

Příbor
Koupaliště	Ricco
Janáčkova	928,	742	58	Příbor
tel.:	777	100	007
e-mail:	koupaliste@ricco.cz
web:	www.koupaliste.cz

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

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

 POVOZNICTVÍ
 
Bernartice nad Odrou
Jízdárna	u	Haitlů
742	41	Bernartice	nad	Odrou	206
tel.:	556	710	749,	556	709	425
e-mail:	haitlovi@e-mail.cz

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

Frenštát pod Radhoštěm
Jízdárna	na	Nivách
TJ	Frenštát	pod	Radhoštěm
tel.:	556	835	424
e-mail:	info@tjslovan.cz
web:	www.tjslovan.cz

Karviná
Jezdecký	klub	Dvůr	Olšiny
Olšiny	59,	735	05	Karviná-Staré	Město
tel.:	777	336	338

Kopřivnice
Bubla	City	ranč
K	Pasekám,	742	21	Kopřivnice
tel.:	731	446	720
e-mail:	info@bublaranch.cz
web:	www.bublaranch.cz

Kozlovice
1.	Kozlovická	kočárová	doprava
info:	p.	Hlisnikovský,	tel.:	602	759	256
nebo	Na	mlýně,	tel.:	558	640	789

Rožnov pod Radhoštěm
Valašské	muzeum	v	přírodě
756	01	Rožnov	pod	Radhoštěm
tel.:	571	755	111,	web:	www.vmp.cz

  RYBOLOV	
		
Hladina lesknoucí se v časném jitru 
a klid, který nikde jinde než na bře-
hu řeky nenajdete. Pokud jste této 
vášni propadli, popadněte prut, ses-
ličku, 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	 Karvi-
ná–Český	Těšín	v	katastru	území	Karviná-	
-Louky.	Lov	je	povolen	celoročně.
Řeka Petrůvka	 se	 dělí	 na	 rybářské	 reví-
ry:	 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,
tel.:	596	389	645
Rybářské	povolenky,	evidence	ČRS
místní	 organizace,	 Ul.	 Dačického	 582,	
Karviná-Ráj,	tel.:	596	311	592

Kopřivnice
Přehrada	Větřkovice
Místní	část	Lubina,	742	21	Kopřivnice
tel.:	556	835	706

Nový Jičín
Nádrž	Čerťák,	741	01	Nový	Jičín

Pozlovice
Vodní	nádrž	Pozlovice
tel./fax:	577	132	770,	731	615	550,
e-mail:	rybari.luhacovice@iol.cz
web:	www.rybari-luhacovice.cz
rybářská	chata,	prodej	krátkodobých	
povolenek

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

Valašské Meziříčí
ČRS	MO	Valašské	Meziříčí
Podlesí	297,	757	01	Valašské	Meziříčí
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
bazén,	sauna
tel.:	608	632	393,	731	083	442

Čeladná
Horský	hotel	Čeladenka
739	12	Čeladná	809
tel.:	558	684	032,	603	586	642
e-mail:	celadenka@centrum.cz
web:	www.celadenka.cz

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

průvodce po báječných aktivitách
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Držitelům  VALAŠSKÉHO PASU poskytujeme  SLEVU 5 %
z ceny katalogových pobytů ve střediscích v oblasti “Valašského království”.

VAŠE DOVOLENÁ ON-LINE na WWW.ATIS.CZ

✘ ZDARMA !!  pobyt dítěte do 5 let
✘ SLEVA 50% pro děti ve věku 5 - 15 let
✘ SLEVA 5 % ●   pro věrné zákazníky ●  pro držitele karet  EUROBEDS ●   pro novomanžele 

●   pro zdravotně a tělesně postižené ●   pro seniory od 50 let + 7 nocí za cenu 6 nocí aj.

V NABÍDCE HLEDEJTE POD SYMBOLEM

Pobyty v prodeji
ve všech CK označených

samolepkou

VÝHODNÉ PODMÍNKY
PRO POBYT S DĚTMI 

A PRO SENIORY OD 50 LET.

REZERVACE POBYTŮ:
po-pá 7.00-18.30 TEL: 554 787 111

Vše s Vámi vyřídíme 
telefonem a poštou
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SPECIALSPECIAL
Dovolená plná zážitků

VÍKENDY

PRAHA, BRNO

Č.BUDĚJO
VICE

OLOMOUC

BRATISL
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AVA

POBYTOVÉ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
SPECIALSPECIAL

Dovolená plná zážitků

DOVOLEN
Á

NA RYBÁCH
DOVOLEN

Á

NA RYBÁCH

POBYTOVÉ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

KLIKNI NA VIRTUÁLNÍ KATALOGY

VYBER A JEĎ!

DOPŘEJTE
 SI 

WELLN
ESS

  

TĚLO
 VÁM PODĚKUJE !

GTS International
Jurečkova 3, 702 00 Ostrava
tel.: +420 596 115 324, fax: +420 596 115 328
e-mail: gts.ostrava@gtsint.cz, web: www.gtsint.cz
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CO JE TO  WELLNESS?
Jde o moderní pojem, který se začal rozvíjet jako odpověď na stále se zhoršující sta-
tistiky civilizačních nemocí. Celkově znamená wellness fyzickou i psychickou pro-
speritu člověka  a udržení dobré kondice do vysokého věku. Skládá se ze čtyř částí:
• ovládání stresu • fyzická aktivita • optimální váha • správná výživa. 
Dobrou zprávou je, že pokud máte v pořádku výživu a váhu, je tělo schopné se 
daleko lépe bránit negativnímu vlivu stresu. Dále odborníci uvádí, že pro správnou 
kondici není nutné dělat aktivně sport, ale stačí 12-30 minut pohybu denně. A dnes 
je již obecně známé, že jedním z hlavních důvodů, proč si tělo dělá zásoby tuku, je 
nevyvážená výživa. Tedy ten nejdůležitější faktor, který má největší vliv na správ-
nou kondici, je skutečně kvalitní vyvážená výživa dodávaná tělu každý den.
Právě na principech wellness jsou založeny naše moderní programy. My neposky-
tujeme jen další odříkání, dietu a dřinu, ale servis a péči v atraktivním prostředí, 
který Vás dovede k souznění těla a ducha a ukážeme Vám, jak si je trvale udržet.
Pokud jste rozhodnuti si užít wellness pobyt, resp. si zlepšit kondici, navštivte naše 
stránky nebo se obraťte na naše operátory a ti Vám pomohou s výběrem toho 
vašeho wellness pobytu.

Využijte lákavé nabídky wellness a lázeňských pobytů. Nabízíme 
Vám nejen rekondiční pobyty, ale rovněž regenerační, anit-

stresové, manažerské a další od několika málo dnů až po 
několik týdnů.

CK Pressburg, s.r.o.
Železniční 4, 772 00 Olomouc
tel.: 585 104 114, 117, 118
e-mail: sekretariat@ckpressburg.cz

www.ckpressburg.cz

nebo si je prohlédněte na www.ckpressburg.cz
Napište si o katalogy

katalogy:
– Lázně a Wellness 2007
– Zima 2006/2007
– Česko 2007
– Slovensko 2007
– Maďarsko 2007
– Polsko 2007

Slovensko: Piešťany, Bardejov, Trenčianske Teplice, 
Turčianske Teplice, Rájecké Teplice, Vysoké Tatry, Vyšné Ružbachy, ...

Čechy a Morava: Karlovy Vary, Mariánské Lázně, 
Františkovy Lázně, Poděbrady, Teplice, Jeseník, Luhačovice, Teplice nad Bečvou

Maďarsko: Győr, Sarvar, Bűkfűrdo, Hevíz, Hajdúszoboszló, Eger, Harka ny

Polsko: Kudowa Zdrój, Polanica Zdrój, Krynica, Ustroń

LÁZNĚ 
& WELLNESS

atraktivní 

nabídka 

pobytů 

s 5% slevou

nová klientská centra Praha a Luhačovice˚



TIPATOUR je Váš správný TIP!

âechy / Morava / Slovensko / Rakousko / Slovinsko / Polsko
Koupání, lyžování, lázně, víkendové a krátkodobé pobyty, termální koupaliště.
Hotely, penziony, apartmány, chaty, chalupy, rekreační areály.

Chorvatsko / âerná Hora / Poznávací zájezdy
Pobyty s vlastní dopravou, autobusem nebo letecky.
Hotely, penziony, apartmány, autocampy.

• až 14 % sleva za včasný nákup
• 5 % sleva při objednání pobytu z www.tipatour.cz
• 5 % sleva pro seniory
• 5 % sleva pro novomanžele
• 5 % sleva pro držitele VALAŠSKÉHO PASU

(vztahuje se na pobyty v oblasti Valašského království)

Přijímáme poukázky Cheque Dejeuner a Sodexho Pass

Katalogy Vám zašleme nebo si je můžete vyzvednout na pobočkách TIPATOUR:
Praha 2, Rubešova 5, tel.: 222 246 063, skype: tipatourpraha
Brno, Lidická 25/27, tel.: 541 213 586, skype: tipatourbrno
Jihlava, Masarykovo náměstí 9, tel.: 567 311 650, skype: tipatourjihlava 
Třebíč, Karlovo náměstí 22, tel.: 568 840 462, skype: tipatourtrebic
Znojmo, Obroková 8, tel.: 515 261 444, skype: tipatourznojmo 
Břeclav, 17. listopadu 2, tel.: 519 326 108, skype: tipatourbreclav

nebo u našich autorizovaných prodejců

www.tipatour.cz

info@tipatour.cz

Tipatour inzerát 188x127  12.12.2006  9:39  Str. 1
Valašské království
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	 –	 Firemní akce
	 –	 Kongresy, školení, semináře
	 	 + doprovodný program
	 –	 Teambuilding, sportovní
	 	 a zábavné aktivity
	 –	 Zážitkové FAJN balíčky

A mnohem více naleznete na

info@fajnagency.cz
+420 605 228 201

F.A.J.N. Agency, s.r.o.
Vaše agentura DOBRÉ NÁLADY!

www.fajnagency.cz

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ
A OCHUTNÁVCE PIVA RADEGAST

www.radegast.cz

www.prazdroj.cz

exkurze.radegast@pilsner.sabmiller.com

0384-RAD pozvanka 181x99.indd   1 19.4.2007   17:23:25

• ubytování • stravování
• snack bar • sauna
• night bar • bazén
• fit centrum • tenis
• salonky • whirlpool

Držitelům Valašských pasů poskytujeme 10% slevu na ubytování

756 57  Horní Bečva 0316
tel./fax: +420 571 645 106
e-mail: hotel.mesit@iol.cz
web: www.hotelmesit.cz

hotel
mesit

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, minigolfem, 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…



www.valasske-kralovstvi.cz

Valašské království Valašské království Valašské království Valašské království ��

Čeladná-Podolánky
Horský	hotel	Srdce	Beskyd
739	12	Čeladná-Podolánky	461
tel.:	558	684	693,	558	637	436
e-mail:	info@hotelsrdcebeskyd.cz
web:	www.hotelsrdcebeskyd.cz

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

Fryčovice
Fry-relax	centrum
	tel.:	558	668	058

Frýdek-Místek
Hotel	Terasa
Nad	přehradou	670,	Frýdek-Místek
tel.:	558	640	901,	602	130	991
e-mail:	reception@terasa.euroagentur.cz
web:	www.hotelterasa.eu

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	Holešov
Tovární	1081,	769	01	Holešov
tel.:	573	398	434,	573	398	737
e-mail:	info@sport-centrum.info
web:	www.sport-centrum.info

Horní Bečva
Hotel	Mesit
756	57	Horní	Bečva	0316
tel./fax:	571	645	106,	571	645	038
e-mail:	hotel.mesit@hotelmesit.cz
web:	www.hotelmesit.cz

Karviná
Fit	centrum	Aréna
Kosmonautů	643,	733	01	Karviná
tel.:	732	381	701

Sauna	Oáza
Ul.	K.	Śliwky	53,	733	01	Karviná-Fryštát
tel.:	596	312	263
sauna	otevřená	denně

Sportovní	hala	Stars
K.	Śliwky	783/2a
733	01	Karviná-Fryštát
tel.:	596	342	131–4,	596	311	076–7
e-mail:	stars@stars-karvina.cz
web:	www.stars-karvina.cz

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

Krytý	bazén	Kopřivnice
Husova	1314,	742	21	Kopřivnice
tel.:	556	802	011,	556	821	225
e-mail:	spsk@koprivnice.org
web:	spsk.koprivnice.org

Sport	&	Relax	BIRIJUS	–	Hotel	Tatra
Záhumenní	1161,	742	21	Kopřivnice
tel.:	556	872	271,	731	482	627
e-mail:	info@birijus.com
web:	www.birijus.com

Tenisový	klub	Kopřivnice
Dolní	46,	742	21	Kopřivnice
tel.:	606	379	432,	web:	tenis.koprivnice.org

Malenovice
Hotel	P.	Bezruč,	739	11	Malenovice	327
tel.:	558	675	341,	lépe	rezervovat

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

Nový Hrozenkov-Vranča
Hotel	Permoník
Vranča	311,	756	04	Nový	Hrozenkov
tel.:	571	451	871,	739	414	853,	
739	414	841,	fax:	571	451	780
e-mail:	permonik@hotelpermonik.cz
web:	www.hotelpermonik.cz

Nový Jičín
Areál	krytého	bazénu
Novosady	10,	741	01	Nový	Jičín
tel.:	556	704	060,	556	704	061
web:	www.basketnj.cz

Koupaliště	s	tobogánem
Novosady	10,	741	01	Nový	Jičín
tel.:	556	704	060–1,	556	701	600
e-mail:	info@basketnj.cz
web:	www.basketnj.cz

Sport	park	Nový	Jičín
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

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

Městské	lázně	–	Ostrava
Sokolská	tř.	2590,	711	00	Ostrava
tel.:	596	138	924,	e-mail:	lazne@sareza.cz
web:	www.sareza.cz

SBA	Squash	club
Hotelový	dům	Jindřich,	Nádražní	66,	
702	00	Moravská	Ostrava
tel.:	596	111	271,	721	663	883
e-mail:	sbaostrava@volny.cz
web:	www.sbasquash.cz

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

Pozlovice
Hotel	a	valašský	šenk	Ogar
763	26	Pozlovice	47
tel.:	577	131	650,	577	133	750
e-mail:	ogar@ogar.cz,	web:	www.ogar.cz

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	857,	763	26	Pozlovice
tel.:	577	117	111,	577	117	881
web:	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,	fax:	571	648	222
e-mail:	hoteleroplan@hoteleroplan.cz
web:	www.eroplan.cz
sauna	pro	5	osob,	nutná	rezervace

Hotel	Relax
Lesní	1989,	756	61	Rožnov	p.	R.
tel.:	571	648	100–4,	fax:	571	648	106
e-mail:	hotel-relax@applet.cz
web:	www.hotelrelax.cz

Krytý	bazén	Rožnov,	spol.	s	r.	o.
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,	e-mail:	info@raztoka.cz
web:	www.raztoka.cz

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

Valašské Meziříčí
Hotel	Abácie	s.	r.	o.
U	Abácie	491,	757	01	Valašské	Meziříčí
tel.:	571	613	830,	571	665	950
e-mail:	recepce@hotel-abacie.cz
web:	www.hotel-abacie.cz

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

Velké Karlovice
Hotel	Galik
Léskové	875,	756	06	Velké	Karlovice
tel./fax:	571	454	294,	web:	www.valachy.cz
e-mail:	galik@valachy.cz

Hotel	Lanterna
Velké	Karlovice-Léskové	639,	756	06
tel.:	571	454	310–12,	fax:	571	454	298
e-mail:	lanterna@valachy.cz
web:	www.valachy.cz

Vsetín
Sport	Centrum	Bobrky
Bobrky	437,	755	01	Vsetín
tel.:	571	424	205
email:	info@sportcentrumbobrky.cz
web:	www.sportcentrumbobrky.cz	
sauna	–	jen	na	objednávku

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

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

  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
Skatepark
Areál	uvnitř	bývalého	bazénu	v	podhradí	
je	vhodný	pro	skateboarding,	agresive	
inline,	freestyle	bike	apod.

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

Holešov
Skatepark
Partyzánská	ul.,	769	01	Holešov
tel.:	573	395	344
veřejnosti	volně	přístupný,	volat	IC

průvodce po báječných aktivitách
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Karviná
U	RAMPA
Leonovova	1797,	733	01	Karviná-Hranice
tel.:	596	311	076–7
e-mail:	cervena@stars-karvina.cz
web:	www.stars-karvina.cz

Kopřivnice
Skateboardový	areál
ul.	Komenského,	742	21	Kopřivnice
tel.:	556	813	373
e-mail:	spsk@koprivnice.org
web:	spsk.koprivnice.org

Nový Jičín
Freestyle	park	v	areálu	TJ

Příbor
Skatepark
Na	Kamenci,	742	58	Příbor
tel.:	556	725	618

Vsetín
skateboardová	rampa
U	sportovního	areálu	Na	Lapači
volně	přístupná

 SOLNÉ
  JESKYNĚ

Frýdlant nad Ostravicí
Fitcentrum	Harcovka
Harcovská	12,	739	11	Frýdlant	n.	O.
tel.:	602	705	357
e-mail:	fitcentrum@harcovka.cz	
web:	www.harcovka.cz

Karviná
Bowling
Einsteinova	2867,	733	01	Karviná-Hranice
tel.:	602	534	046,	596	338	337

Kopřivnice
Solná	jeskyně
Poliklinika,	Štefánikova	1301
742	21	Kopřivnice,	tel.:	556	870	219
e-mail:	solnajeskyne@therapon98.cz
web:	www.therapon98.cz

Valašské Meziříčí
CK	Valaška
ul.	Poláškova	2/49
757	01	Valašské	Meziříčí
tel.:	571	611	221,	571	615	144
e-mail:	valaska@iol.cz
web:	www.ckvalaska.cz

Vsetín
Solná	jeskyně
Smetanova	1140,	755	01	Vsetín
tel.:	571	410	449,	723	752	368
e-mail:	info@solnajeskyne-vsetin.cz
web:	www.solnajeskyne-vsetin.cz

Zašová
Salza,	solná	jeskyně,	relaxační	centrum
Zašová	386,	756	51	Zašová
tel.:	774	332	200,	e-mail:	salza@salza.cz
web:	www.salza.cz

  SPINNING

Frenštát pod Radhoštěm
FIT	STUDIO	PETRA
Záhuní	407	(bývalá	MŠ	Záhuní)
744	01	Frenštát	p.	R.
tel./fax:	558	675	052,	608	240	095
e-mail:	fitstudio.petra@applet.cz
web:	www.fitstudio.petra.applet.cz

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

Holešov
Sport	centrum	Holešov
Tovární	1081,	769	01	Holešov
tel.:	573	398	434,	573	398	737
e-mail:	info@sport-centrum.info
web:	www.sport-centrum.info

Karviná
Sportovní	hala	Stars
K.	Śliwky	783/2a,
733	01	Karviná-Fryštát
tel.:	596	342	131–4,	fax:	596	312	279
596	311	076–7,	724	239	906
e-mail:	stars@stars-karvina.cz
web:	www.stars-karvina.cz

Kopřivnice
Sport	&	Relax	BIRIJUS	–	Hotel	Tatra
Záhumenní	1161,	742	21	Kopřivnice
tel.:	556	872	271,	731	482	627
e-mail:	info@birijus.com
web:	www.birijus.com

Nový Jičín
Schwinn	–	Indoor	cycling
B.	Martinů	4	(ZŠ),	741	01	Nový	Jičín
tel.:	607	586	619

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

Fitness	centrum	Gym-Frapp
G.	Sochora	1378
708	00	Ostrava-Poruba
tel.:	596	930	041,	596	930	044
e-mail:	info@gym.cz
web:	www.gym.cz

SBA	Squash	club
Hotelový	dům	Jindřich,	Nádražní	66
702	00	Moravská	Ostrava
tel.:	596	111	271,	721	663	883
e-mail:	sbaostrava@volny.cz
web:	www.sbasquash.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

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

Valašské Meziříčí
Hotel	Abácie	s.	r.	o.
U	Abácie	491,	757	01	Valašské	Meziříčí
tel.:	571	613	830,	571	665	950
e-mail:	recepce@hotel-abacie.cz
web:	www.hotel-abacie.cz

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

Vsetín
Mad	Jack	Vsetín	–	Fitness	club	RELAX
U	skláren	1306,	755	01	Vsetín
tel.:	776	237	667
web:	www.originalspinning.cz

 SqUASH
  RICOCHAT	

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

Frenštát pod Radhoštěm
Squash	centrum
Martinská	čtvrť	1759	(bývalá	kasárna),	
744	01	Frenštát	p.	R.
tel.:	556	839	366,	775	147	625
e-mail:	frensquash@seznam.cz

Fryčovice
Fry-relax	centrum
tel.:	558	668	058

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

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
tel.:	558	439	684,	737	248	281
web:	www.kotelna.net

průvodce po báječných aktivitách
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Holešov
Sport	centrum	Holešov
Tovární	1081,	769	01	Holešov
tel.:	573	398	434,	573	398	737
e-mail:	info@sport-centrum.info
web:	www.sport-centrum.info

Karviná
Sportovní	hala	Stars
K.	Śliwky	783/2a,	733	01	Karviná-Fryštát
tel.:	596	342	131–4,	596	311	076–7,	
724	239	906
e-mail:	stars@stars-karvina.cz
web:	www.stars-karvina.cz

Kopřivnice
Relax	centrum
Česká	318,	742	21	Kopřivnice
tel.:	604	365	066,	731	877	500

Nový Jičín
Sport	park	Nový	Jičín
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

Ostrava
AVÍZO	SQUASH	CLUB
Slavíkova	6142,	708	00	Ostrava-Poruba
tel.:	596	906	121,	605	484	943
e-mail:	asc-sq@volny.cz
jana.elblova@quick.cz
web:	www.volny.cz/asc-sq

BSO	Squash	Club
Cihelní	99
702	00	Moravská	Ostrava
tel.:	596	263	778
e-mail:	info@squashnet.cz
web:	www.squashnet.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

SBA	Squash	club
Hotelový	dům	Jindřich,	Nádražní	66
702	00	Moravská	Ostrava
tel.:	596	111	271,	721	663	883
e-mail:	sbaostrava@volny.cz
web:	www.sbasquash.cz

Squash	SH	centrum
28.	října	150
709	00	Ostrava-Mariánské	Hory
tel.:	597	577	777,	777	077	271
e-mail:	zoubek@squashsport.cz
web:	www.squashsport.cz

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

Pozlovice
Hotel	Vega
763	26	Pozlovice	99,	tel.:	577	131	216
e-mail:	recepce@hotelvega.cz
web:	www.hotelvega.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

Hotel	Horal
Horní	Paseky	1691,	756	61	Rožnov	p.	R.
tel.:	571	648	343

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

Valašské Meziříčí
Hotel	Abácie	s.	r.	o.
U	Abácie	491,	757	01	Valašské	Meziříčí
tel.:	571	613	830,	571	665	950
e-mail:	recepce@hotel-abacie.cz
web:	www.hotel-abacie.cz

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

Velké Karlovice
Hotel	Horal
Léskové	583,	756	06	Velké	Karlovice
tel.:	571	444	340–2,	571	444	786
e-mail:	horal@valachy.cz
web:	www.valachy.cz

Vsetín
Sport	Centrum	Bobrky
Bobrky	437,	755	01	Vsetín
tel.:	571	424	205
email:	info@sportcentrumbobrky.cz
web:	www.sportcentrumbobrky.cz

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

  STOLNÍ TENIS

Tento sport vznikl podobně jako 
squash, když si při přípravě bram-
borových knedlíků valašské kuchař-
ky krátily dlouhou chvíli pinkáním 
na dřevěných prkénkách. Tak 
také vznikl někdy používaný výraz 
PING-PONG.

Bílá
Horský	hotel	Sůkenická
Bílá	161,	739	15	Staré	Hamry
tel.:	558	437	822,	602	518	347
e-mail:	sukenicka@volny.cz
hotel.sukenicka@beskydy.cz
web:	www.beskydy.cz/hotelsukenicka

Hotel	Pokrok
739	15	Bílá	148
tel.:	558	690	064
e-mail:	hotelpokrok@post.cz
web:	www.hotelpokrok.cz

Brumov-Bylnice
stolní	tenis	DDM
tel.:	577	331	036,	nutná	rezervace

Čeladná-Podolánky
Horský	hotel	Srdce	Beskyd
739	12	Čeladná-Podolánky	461
tel.:	558	684	693,	558	637	436
e-mail:	info@hotelsrdcebeskyd.cz
web:	www.hotelsrdcebeskyd.cz

Frenštát pod Radhoštěm
AQUAPARK
Dolní	ulice	1806,	744	01	Frenštát	p.	R.
tel.:	556	839	303,	556	836	916
web:	www.frenstat.info/aquapark

Frýdlant nad Ostravicí
Autokemp	ZO	Beskydy
Hlavní	1375,	739	11	Frýdlant	n.	O.
tel.:	558	677	221,	606	742	025
web:	www.autocampbeskydy.cz

Holešov
TyMy	centrum
Sokolská	70,	769	01	Holešov
tel.:	573	396	928
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Huslenky
Areál	Rybníček
tel.:	608	450	014
e-mail:	mikuma@email.cz
web:	www.rybnicek.wz.cz

Karviná
ZŠ	Mendlova	2871,	Karviná-Hranice
tel.:	602	340	986
e-mail:	klubsten@volny.cz
web:	www.klubstenkarvina.wz.cz

DDM	Juventus
U	Bažantnice	1794
735	06	Karviná-Nové	Město
tel.:	596	311	530,	602	340	986,	
596	311	064
e-mail:	ksvc@juventus.cz,
karvina@juventus.cz
web:	www.juventus.cz

Kopřivnice
Stolní	tenis
tel.:	556	802	199,	Miloš	Svojsík

Mikulůvka
Areál	koupaliště
tel.:	775	390	920,	608	909	913
e-mail:	aura-vm@quick.cz
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
web:	www.kohutka.cz

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

SBA	Squash	club
Hotelový	dům	Jindřich,	Nádražní	66
702	00	Moravská	Ostrava
tel.:	596	111	271,	721	663	883
e-mail:	sbaostrava@volny.cz
web:	www.sbasquash.cz

Ostravice
RS	Sepetná
739	14	Ostravice	956
tel.:	558	662	906,	603	852	111,	
558	682	108
web:	www.sepetna.cz

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

Rožnov pod Radhoštěm
Sport	centrum	Lázy
Kulturní	ulice	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,	fax:	577	320	809
e-mail:	hotel@jelenovska.cz
web:	www.jelenovska.cz

Vsetín
Sport	Centrum	Bobrky
Bobrky	437,	755	01	Vsetín
tel.:	571	424	205
email:	info@sportcentrumbobrky.cz
web:	www.sportcentrumbobrky.cz	

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

  STŘELBA 

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,	bezbariérový	přístup

Karviná
Sportovní	Střelecký	klub	2	ZO	AVZO
U	Bažantnice
735	06	Karviná-Nové	Město
tel.:	596	347	093,	604	744	050
e-mail:	avzo2zo@quick.cz
web:	www.tomsoftware.net/avzo

Sportovně	střelecký	klub	koVona	Karviná
Závodní	540
735	06	Karviná-Nové	Město
tel.:	736	609	545	–	p.	K.	Karzel
736	256	629	–	p.	Hromec
e-mail:	info@ssk-kovona.cz
web:	www.ssk-kovona.cz

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

Ostrava
Střelnice	Corrado
Cihelní	27
(areál	Restaurace	Pivovarská)
	702	00	Moravská	Ostrava
tel.:	596	623	683,	777	729	000
e-mail:	restaurace@strelnice-corrado.cz	
web:	www.strelnice-corrado.cz
bez	zbrojního	průkazu

STŘELECKÝ	AREÁL	Stará	Bělá,	s.r.o.
Plzeňská	957/400
724	00	Ostrava-Stará	Bělá
tel.:	777	051	376
e-mail:	strelnicebela@seznam.cz	
web:	www.strelnice-starabela.euweb.cz
bez	zbrojního	průkazu

SSK	Poruba	–	Skalka
Vřesinská	2138/211
708	00	Ostrava-Poruba
tel.:	596	917	255,	603	452	476
e-mail:	info@sskporuba.com
web:	www.sskporuba.com
pušky,	pistole,	moderní	a	historické	
zbraně

Oddíl	lukostřelby	TJ	Mariánské	Hory
Raisova	8
709	00	Ostrava-Mariánské	Hory
tel.:	599	090	124,	732	733	665
e-mail:	jan.masar@hzp.cz	
panik@seznam.cz
web:	www.lukostrelba.info

SK	Sioux	Arrows
Pod	Výhonem	5535/20
	722	00	Ostrava-Třebovice
tel.:	608	455	029,	724	770	068
e-mail:	siouxarrows@centrum.cz
web:	www.lukostrelci.cz
lukostřelba

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

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

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

Bílá
Horský	hotel	Sůkenická
Bílá	161
739	15	Staré	Hamry
tel.:	558	437	822,	602	518	347
e-mail:	hotel.sukenicka@beskydy.cz
web:	www.beskydy.cz/hotelsukenicka
stolní	tenis,	tenis,	provoz	dle	dohody

Hotel	Pokrok
739	15	Bílá	148
tel.:	558	690	064
fax:	558	690	003
e-mail:	hotelpokrok@post.cz
web:	www.hotelpokrok.cz

průvodce po báječných aktivitách
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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,	603	586	642
e-mail:	celadenka@centrum.cz
web:	www.celadenka.cz

Čeladná-Podolánky
Horský	hotel	Srdce	Beskyd
739	12	Čeladná-Podolánky	461
tel.:	558	684	693,	558	637	436
e-mail:	info@hotelsrdcebeskyd.cz
web:	www.hotelsrdcebeskyd.cz

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

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

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

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

Tenisové	hřiště
ul.	Zlínská,	769	01	Holešov
tel.:	573	396	069,	pan	Gába,	2	kurty

Horní Bečva
Hotel	Mesit
756	57	Horní	Bečva	0316
tel.:	571	645	106,	571	645	038
e-mail:	hotel.mesit@hotelmesit.cz
web:	www.hotelmesit.cz

Hukvaldy
Areál	hřiště	kopané
tel.:	602	703	440,	p.	Drlík,	nutno	
objednat

Karviná
Kurty	za	Rehabilitačním	sanatoriem
Karviná-Hranice,	tel.:	596	372	231

Lázeňský	park	Lázní	Darkov
735	03	Karviná-Lázně	Darkov
tel.:	596	316	565

Městský	stadion	U	Hřiště
Karviná-Ráj

Sportovní	areál	Kovona	Karviná
Sportovní,	735	06	Karviná-Nové	Město
tel.:	732	223	444
web:	www.ssk-kovona.cz

Sportovní	hala	Stars
K.	Śliwky	783/2a
733	01	Karviná-Fryštát
tel.:	596	342	131–4,	fax:	596	312	279,	
596	311	076–7,	724	239	906
e-mail:	stars@stars-karvina.cz
web:	www.stars-karvina.cz

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

ZŠ	Dělnická
Sokolovská	1758
735	06	Karviná-Nové	Město

Kopřivnice
Tenisový	areál	Vlčovice
Vlčovice	151,	742	21	Kopřivnice
tel.:	602	930	477

Tenisový	klub	Kopřivnice
Dolní	46,	742	21	Kopřivnice
tel.:	606	379	432
web:	tenis.koprivnice.org
tenisová	hala	se	dvěma	kurty

Nový Hrozenkov
Tenisové	kurty
tel.:	571	451	304

Nový Jičín
Sport	park	Nový	Jičín
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
krytá	tenisová	hala

Tenis	club	Cleus
Jiráskova	67,	741	01	Nový	Jičín
tel.:	556	713	803,	602	538	047
e-mail:	tennisclub@cleus.cz
3	kryté	tenis.	kurty

Tenisové	kurty
Purkyňova	26,	741	01	Nový	Jičín
tel.:	556	711	449,	9	antukových	kurtů

Osíčko
Koupaliště	Osíčko
tel.:	573	390	230

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

Sportovní	areál	Poruba	–	SAREZA
Skautská	6093
708	00	Ostrava-Poruba
tel.:	596	926	668,	732	358	378
e-mail:	sportovni.areal@sareza.cz
web:	www.sareza.cz
7	kurtů,	cvičná	stěna

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

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

Ostravice
Areál	Sluníčko
739	14	Ostravice	1279
tel.:	558	662	906,	603	852	111
e-mail:	rezervace@sepetna.cz
web:	www.sepetna.cz
tenisové	kurty

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

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

Hotel	Vega
763	26	Pozlovice	99
tel.:	577	131	216
e-mail:	recepce@hotelvega.cz
web:	www.hotelvega.cz

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

Příbor
Sportovní	klub	Tenis
Na	Valše,	742	58	Příbor
tel.:	739	705	255
web:	www.pribor-mesto.cz

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

Rožnov pod Radhoštěm
Hotel	Horal
Horní	Paseky	1691,	756	61	Rožnov	p.	R.
tel.:	571	648	343

Hotel	Relax
Lesní	1989,	756	61	Rožnov	p.	R.
tel.:	571	648	100–4,	fax:	571	648	106
e-mail:	hotel-relax@applet.cz
web:	www.hotelrelax.cz

Hotel	a	restaurace	Stadion,	Camp	Sport,
Horní	Paseky	2268
756	61	Rožnov	pod	Radhoštěm
tel.:	571	648	011,	731	154	262
e-mail:	kempsport-tjroznov@wo.cz
web:	www.beskydy-valassko.cz/tj-roznov

Tenisový	areál	v	městském	parku
Palackého	ulice,	756	61	Rožnov	p.	R.
tel.:	731	222	236,	603	525	170
e-mail:	info@tenisroznov.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	i	venkovní	kurty
Kouty	26,	757	01	Valašské	Meziříčí
tel.:	571	612	533
web:	www.tenisdeza.cz

Velké Karlovice
Hotel	Horal
Léskové	583,	756	06	Velké	Karlovice
tel.:	571	444	340–2
e-mail:	horal@valachy.cz
web:	www.valachy.cz

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

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

průvodce po báječných aktivitách



Valašské království Valašské království Valašské království Valašské království

www.valasske-kralovstvi.cz

��

Vsetín
Sokolovna
Mostecká	367,	755	01	Vsetín
tel.:	571	411	082

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

Sport	Centrum	Bobrky
Bobrky	437,	755	01	Vsetín
tel.:	571	424	205
email:	info@sportcentrumbobrky.cz
web:	www.sportcentrumbobrky.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–Hor-
ní 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	vydá-
me	po	červené,	z	Tanečnice,	pak	po	zelené	
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	rezer-
vací	a	systematicky	vám	představí	nejzají-
mavější	místa	ve	městě.

Novojičínská Kopretina
Pěší trasa okruhu IVV RWW Lašskem, 
Valašskem a Kravařskem 80,5 km
soubor	 pěších	 tras,	 který	 vás	 zavede	
k	 nejpozoruhodnějším	 místům	 na	 No-
vojičínsku	 (např.	 Zámek	 Kunín,	 Puntík,	
Štramberská	 Trúba,	 rozhledna	 Bílá	 hora,	
koupaliště	 Libotín,	 Hodslavice,	 Zrzávky,	
Trojačka,	 Hostašovice,	 Svinec,	 Kojetín,	
Skalky,	 Čerťák,	 Oční	 studánka	 na	 Svinci,	
hrad	Starý	Jičín)

Naučné stezky v Beskydech

Ne	všichni	obyvatelé	a	návštěvníci	Beskyd,	
hledají	v	našich	horách	jen	sportovní	vyži-
tí,	 relaxaci,	 krásné	 výhledy	 či	 sbírají	 lesní	
plody.	Mnozí	se	věnují	pozorování	přírody	
a	 jistě	 jim	 přijde	 vhod	 nabídka	 sítě	 nauč-
ných	 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	
minimálně	 ohrozí.	 V	 CHKO	 Beskydy	 se	
můžete	vydat	na	6	naučných	stezek.

Naučná stezka Frenštát p. R.
Naučná	stezka	Frenštát	p.	R.	vede	severo-
západním	okrajem	města.	Začíná	v	parku	
Osvobození,	pak	vede	přes	Školskou	čtvrť,	
kolem	 hotelu	 Bartoš	 a	 tenisových	 kurtů	
směrem	 k	 řece	 Lubině.	 Dále	 pokračuje	
kolem	Lubiny	až	k	jejímu	soutoku	s	řekou	
Lomná.	 Poslední	 tabule	 je	 pod	 jízdárnou	
na	Nivách.	Stezka	má	celkem	devět	zasta-
vení	a	je	1,7	km	dlouhá.

První	 dvě	 zastavení	 v	 parku	 Osvoboze-
ní	 vám	 přiblíží	 historii	 parku	 a	 seznámí	
vás	 se	 zdejšími	 stromy	 a	 živočichy.	 Další	
zastavení	nás	poučí,	jak	správně	třídit	od-
pad.	 Čtvrtý	 informační	 panel	 stojí	 na	 kři-
žovatce	 u	 hotelu	 Bartoš,	 odkud	 je	 pěkný	
výhled	 na	 Radhošť	 a	 okolní	 hory,	 a	 je	 za-
měřen	 na	 objasnění	 geomorfologie	 Fren-
štátska.	 Stopy	 zvířat	 a	 další	 znaky,	 které	
prozradí	jejich	přítomnost,	jsou	námětem	
pátého	 zastavení,	 které	 je	 v	 břehovém	
porostu	 u	 řeky	 Lubiny.	 U	 řeky	 je	 i	 šestá	
zastávka,	 která	 seznamuje	 se	 stručnou	
historií	našich	lesů.	Sedmý	panel	popisuje	
a	zobrazuje	ptáky,	kteří	žijí	poblíž	lidských	
obydlí.	Osmé	zastavení	na	soutoku	řek	Lu-
biny	a	Lomné	přibližuje	zvířata	a	rostliny	
vázané	na	tekoucí	vodu.	Poslední	zastave-
ní	se	zabývá	lučním	ekosystémem	a	druhy	
invazních	rostlin	rostoucích	v	okolí.

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,	
odkud	 je	 úchvatný	 výhled	 na	 Rožnov.	
Pokračuje	přes	zříceninu	hradu	a	vrací	se	
kolem	jezdeckého	areálu	podél	řeky	Bečvy	
na	výchozí	místo	stezky.	

Dvouhodinový	 okruh	 B	 je	 značen	 modře	
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.	

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	 ná-
stupními	 místy	 v	 obcích	 na	 moravské	
i	 slovenské	 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-
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ka,	 otevřená	 náhradou	 za	 zrušení	 původ-
ní	 NS	 Mionší,	 bohužel	 nemá	 vyjasněné	
vlastnické	 vztahy	 a	 je	 zřejmě	 odsouzena	
k	 zániku.	 Přesto	 je	 Správa	 CHKO	 Besky-
dy	 přesvědčena,	 že	 Lysá	 hora	 si	 naučnou	
stezku	zaslouží,	a	plánuje	ji	vybudovat,	byť	
v	jiné,	frekventovanější	trase.

Jiří Lehký
Správa CHKO Beskydy

Naučné stezky
Valašskomeziříčska
NS Tomáše Garrigue Masaryka
Na	 trase	 dlouhé	 13	 km	 je	 dvanáct	 zasta-
vení,	která	seznamují	s	přírodou	a	historií	
Valašského	Meziříčí	a	okolí.	Naučná	stez-
ka	 je	 věnována	 prvnímu	 československé-
mu	 prezidentovi,	 který	 na	 Valašsku	 začal	
svou	 politickou	 kariéru.	 Začátek	 stezky	
je	 na	 náměstí	 ve	 Valašském	 Meziříčí,	 po-
kračuje	podél	Rožnovské	Bečvy	k	soutoku	
Bečev	a	odtud	přes	obec	Poličnou	do	sedla	
pod	Piškovou	v	Hostýnských	vrších.	Dále	
vede	 přes	 hřeben	 nad	 Bražisky	 s	 širokým	
výhledem	do	okolí,	kolem	skalního	útvaru	
Jarcovská	 kula	 a	 zpět	 po	 břehu	 řeky	 Vse-
tínské	Bečvy	do	Valašského	Meziříčí.

Naučná stezka Jana Karafiáta
Valašské Meziříčí–Velká Lhota–Byst-
řička 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	Broučků,	
který	 20	 let	 sloužil	 jako	 evangelický	 farář	
na	 Velké	 Lhotě.	 Trasa	 začíná	 na	 nádraží	
ČD	 ve	 Valašském	 Meziříčí	 a	 po	 několika	
kilometrech	 stoupá	 k	 obci	 Velká	 Lhota	
s	 dřevěným	 tolerančním	 kostelem.	 Pak	
klesá	k	přehradní	nádrži	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	pokraču-
je	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	nava-
zuje	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–Li- 
dečko 16 km
Trasa	 s	 15	 zastaveními	 informujícími	
o	 přírodě	 a	 historii	 mikroregionu	 Horno-
lidečska.	Naučná	stezka	Vařákovy	paseky	
začíná	u	vlakového	nádraží	v	Horní	Lidči,	
vede	 kolem	 Lačnovských	 rybníků	 do	 ves-
nice	 Lačnov,	 odtud	 kolem	 lačnovských	
skal	až	na	hřeben	Vizovických	vrchů.	Dále	
pokračuje	 přes	 Vařákovy	 paseky	 k	 Čerto-
vým	skalám	a	končí	v	obci	Lidečko.	

NS Javorníky 
Bumbálka–Nový Hrozenkov,
Chata Kohútka
Trasa	 stezky	 je	 dlouhá	 23	 km	 a	 má	 11	
zastavení.	 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	
umístěno	 21	 informačních	 tabulí,	 které	
informují	 návštěvníky	 o	 zajímavostech	
Novojičínska	 a	 upozorňují	 na	 překrásné	

výhledy	 do	 okolí.	 Naučná	 stezka	 vede	
z	 Janáčkových	 sadů	 v	 Novém	 Jičíně	 přes	
Skalky,	 Svinec,	 Kojetín,	 Straník	 a	 Hosta-
šovice	a	končí	u	železniční	stanice	v	Hosta-
šovicích.	Z	této	stezky	lze	na	několika	mís-
tech	 odbočit	 a	 podrobněji	 si	 prohlédnout	
popsané	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	končí	
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.	
Trasa	 je	 součástí	 tří	 na	 sebe	 navazujících	
naučných	 stezek:	 Janáčkův	 chodníček	
v	obci	Kozlovice,	Palkovické	hůrky	v	obci	
Palkovice	 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	
Vsetíně	 na	 nábřeží	 Bečvy	 a	 vede	 kolem	
vsetínského	zámku	přes	přírodní	památku	
Vršky	-	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
Stezka	je	krátká,	ale	prochází	přírodověd-
ně	unikátním	územím,	Hranickým	krasem.	
Začíná	u	vlakového	nádraží	v	Teplicích	nad	
Bečvou,	vede	přes	národní	přírodní	rezer-
vaci	 Hůrka	 kolem	 nejhlubší	 středoevrop-
ské	propasti	k	pozůstatkům	hradu	Svrčov	
a	k	autocampingu	v	Hranicích	na	Moravě.	
Stezka	 má	 šest	 zastavení	 na	 čtyřech	 kilo-
metrech,	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	
Poodří.	 Začíná	 před	 obecním	 úřadem,	
prochází	 kolem	 zámku	 k	 Hornímu	 barto-
šovickému	 rybníku	 a	 kolem	 Dolního	 ryb-
níka	se	vrací	zpět.

Kroměříž
NS Stonáč
Tato	 naučná	 stezka	 slouží	 jako	 stručný	
průvodce	 mokřadním	 světem.	 Dozvíte	 se	
vše	možné	o	lužních	lesech	doprovázejících	
toky	řek.	Deset	zastavení	je	koncentrováno	
na	1	km	dlouhé	trase	ve	velmi	dostupném	
terénu.	Začíná	u	lesíku	vedoucího	k	mostu	
přes	 potok	 Stonáč	 na	 severovýchodním	
okraji	 Koměříže	 (podél	 cyklotrasy	 do	 Bí-
lan)	a	vede	okolím	PR	Stonáč.	

NS Hráza
Na	trase	dlouhé	asi	2	km	je	rozmístěno	10	
informačních	tabulí.	Stezka	je	vhodná	pro	
rodinné	 vycházky.	 Vede	 okolo	 biocentra	
štěrkoviště	 Hráza	 (toto	 bývalé	 štěrkoviště	
je	rozlohou	13,9	ha	největší	vodní	plochou	
v	 Kroměříži)	 na	 severovýchodním	 okraji	
Kroměříže,	nástupním	místem	je	prostora	
tratí	směrem	od	Kauflandu	k	letišti.

  VODNÍ SPORTY
		
Ostravice
Vodní	sport
Sruby	u	Peřejí,	tel.:	608	911	416
základní	vodácký	výcvik	a	půjčování	loděk
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FREN·TÁT
POD RADHO·TùM

Mûsto datuje 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
rekreaãních 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,
cykloturistiku, rogalisty a paragliding.

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

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

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
Valaši brání zemi svých předků a prapředků

Jitka UrUBová

Uzamčení země
valašské na sto roků

Odpůrci těžby se rozhodli sym-
bolicky uzamknout svou zemi na 
sto let. Za vysokého zájmu médií 
jsme tímto originálním způsobem 
upozornili na hrozbu otevření čer-
nouhelného dolu Frenštát. Přesto-
že OKD stále prohlašuje, že těžbu 
uhlí v dohledné době neplánuje, 

jejich postup svědčí o pravém opa-
ku. „Našim záměrem je udržet zá-
jem veřejnosti. Těžba černého uhlí 
ve frenštátské kotlině stále hrozí,“ 
popsal smysl demonstrace mluvčí 
sdružení Naše Beskydy a současně 
frenštátský radní Tom Káňa.

Happening přijeli podpořit i mi-
nistr životního prostředí Martin 
Bursík či poslanci za Stranu zele-
ných Věra Jakubková a Přemysl 
Rabas. Po salvě z historických 
zbraní, o kterou se postarali členo-

vé valašského sboru portášského, 
přivítal ministr několik stovek pří-
tomných, kteří pak vyslechli text 
Dekretu o uzamčení země valašské 
na sto roků, pod který se podepsali 
zástupci dvaceti čtyř měst a obcí 
a také představitelé několika or-
ganizací a sdružení. „Čtyřiadvacet 
měst a obcí představuje obrovskou 
sílu 187 tisíc občanů. Ve většině 
obcí podporu pamfletu schvalova-
lo zastupitelstvo,“ připomněl před-
seda občanského sdružení Naše 
Beskydy.

Po přečtení byla listina nesena prů-
vodem s vlajkami signatářských 
měst a obcí na horu Radhošť, kde 
byla spolu s prohlášeními jednot-
livých měst a obcí slavnostně ulo-
žena do trezoru se čtyřmi zámky. 
Klíče dostali „na sto let“ do úscho-
vy starostové Trojanovic, Frenštátu 
a Rožnova pod Radhoštěm a pan 
ministr jako zástupce vlády. „Jsem 
poctěn, že mi byla svěřena ochrana 
jednoho z klíčů, určitě ho budu opa-
trovat a s patřičným vysvětlením ho 
jednou předám svému nástupci,“ 
slíbil Bursík. Bezprostředně poté 
byl trezor uložen do základů kaple 

Cyrila a Metoděje a zazděn. Časová 
schránka může být znovu otevřena 
až za sto let. 

Věřme, že až se tak stane, budou 
naši potomci stejně jako my shlí-
žet z Radhoště na neporušenou 
krajinu plnou života a ne na vystě-
hovaná města a vesnice uprostřed 
zrekultivovaných hald. 
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Kočárem do školy i do mlýna
Jolana Plačková

„Naším domovem je Místecké hejt- 
manství. Má 568,38 km2 a 76 266 
obyvatel. Najdete v něm 48 politic- 
kých obcí, 41% rolí, 19 % pastvišť 
a luk, 33 % lesů. Obyvatelé semimo 
orbu zabývají dobýváním uhlí, žele- 
zářstvím, bavlnářským, plátenickým, 
soukenickým a dřevařským průmys-
lem...“ Možná se vám to nezdá, 
ale na hodinách vlastivědy, které 
v prostorách Obecné školy v Koz-
lovicích vede místní rodák a bývalý 
pan učitel Štěpán Pustka, takovým 
informacím zajisté uvěříte. Prostře-
dí plně vybavené malotřídky z ob-
dobí konce 19. st. je totiž natolik 
autentické, že jistě budete posluš-
ni úkolů svého kantora, školního 
řádu i Komenského mravoučného 
desatera…!

Hodiny ukázkové výuky, např. na 
základě osnov „Vlastivědy markrab- 
ství Moravského“ z r. 1883, jsou 
zpestřením pro žáky školou po-
vinné, ale i pro návštěvníky všech 
věkových kategorií, kteří si rádi 
zavzpomínají na svá léta za školní 
lavicí. Pohled na malebné didaktic-
ké obrazy Karla Slavoje Amerlinga 
v expozici Obecné školy potěší snad 
každého. Odborným garantem 
projektu Obecné školy je Muzeum 
Komenského v Přerově, p. o. 

Kromě samotné „dobové výuky“, 
kterou je nutné si objednat předem, 
je možná prohlídka celého objektu 
bývalého fojtství. Návštěvou zdejší 
třídy, kabinetu pana kantora, jeho 
skromného bytu a dalších expozic 
můžete nahlédnout nejen do histo-
rie školství z období 18.–20. st., ale 
i do historie samotné obce Kozlo-
vice. V areálu nechybí ukázka his-
torických exponátů z hospodářství 

našich dědečků a kuchyň našich 
babiček. Novinkou je expozice 
sakrálního umění v nově zrekon-
struovaných půdních prostorách.

Podle ministerského nařízení z ro-
ku 1888 musely být nové školy zří-
zeny tam, kde bylo v obvodu jedné 
hodiny cesty více než 40 dětí, které 
musí chodit do školy vzdálené více 
než čtyři kilometry.

Cestu „z“ a „do“ Obecné školy ale 
již nemusíte překonávat pěšky. Na 
trase Obecná škola/areál Fojtství 
(Kozlovice č.p. 1)–Areál Na mlýně 
(Kozlovice č.p. 130) totiž od červ-
na zahájila svůj provoz 1. Kozlovic-
ká kočárová doprava. Koňská síla 
vás v historickém povozu pro čtyři 
osoby dopraví za příznivého počasí 
o víkendech v letní sezoně (10.00 
až 17.00 h) tam, kde ožívá historie, 
vzpomínky i chuťové buňky!

Objednávky pro ukázkovou výuku 
v Obecné škole a více informací na 
tel. 606 514 142 (popř. v infocent-
ru Relax v podhůří Beskyd na tel. 
556 801 935, út–ne 10–17), e-mail: 
infocentrum@relaxvpodhuri.cz

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
panorama 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 vystûhovalectví 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 potomkÛ 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

Půvabná obec Hukvaldy se nachází na úpatí Palkovických hůrek a dominuje jí zřícenina jednoho z nejmo-
hutnějších středověkých hradů na Moravě. Ten je navštěvován také díky kulturním akcím – středověké 

rytířské slavnosti, koncerty, divadelní představení, Ondřejská pouť, slet čarodějnic a setkání strašidel.

Cesta na hrad vede oborou se vzácnými stromy, je zde chována daňčí a mufloní zvěř. V oboře se nachází 
také amfiteátr s výbornou akustikou či pomníček Lišky Bystroušky. Veliké oblibě se na Hukvaldech těší 

Mezinárodní hudební festival. V podhradí je mnoho dalších historických objektů: rodná škola a památ-
ník Leoše Janáčka, muzeum cínu, Jurkovičova světnička, kostel sv. Maxmiliána či zámeček olomouckých
arcibiskupů. 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.eu
e-mail: infocentrum@ihukvaldy.cz
Bylo přemístěno do rodné školy Leoše Janáčka

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 vsta-

vačové 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
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Znáte Kopřivnici?
Technické muzeum Tatra Kopřivnice
• Největší klenoty města v podání sbírky ojedinělých 

automobilů značky Tatra. 
• První automobil v tehdejším Rakousko-Uhersku.
• Aerodynamické vozy, ohromující technika, vzduchem 

chlazené motory…

Šustalova vila
• Muzeum kopřivnických rodáků.
• Seznamte se… pravěk, dobrodružství a sny Z. Buriana.
• Kopřivnická majolika, keramika a kachlová kamna… 

spousta elegance ze 150leté výroby továrny na hliněné 
zboží.

Muzeum Fojtství
• Řekou času od archeologie přes místní obyvatele

až po lidové zvyky a folklor v Kopřivnici.
• Zpátky ke kořenům kopřivnické automobilky Tatra.
• Fojtství jako rodný dům zakladatele původní

kočárovky Ignáce Šustaly. 
• Stodola coby malá přehlídka bryček a kočárů.
• Fojtova sýpka coby stylová galerie.

Expozice Emila a Dany Zátopkových
• Život jednoho z nejslavnějších olympioniků a rodáků 

města Kopřivnice „oděný do moderního kabátu“.
• Symbolika atletického oválu se stupni vítězů

a atmosférou závodů… 

Lašská naučná stezka
• „Relaxace“ na 16kilometrové trase kopřivnickými lesy.
• Raškova vyhlídka, zřícenina hradu Šostýna s romantic-

kým rybníkem, Motýlí údolí, Váňův kámen a nejen to.
• Zajímavosti z místní historie, botaniky či zoologie.

Rozhledna Bílá hora
• Rozhledna jako „spirála života“.
• Lašská brána jako na dlani.
• Rozhled do Beskyd a Jeseníků.

MIC Kopřivnice
Obránců míru 368
742 21 Kopřivnice
tel.: 556 821 600, 737 207 294
e-mail: ic@kdk.cz
www.koprivnice.cz
www.lasska-brana.cz

Štramberk
www.stramberk.cz

Štramberk, malebné městečko na svazích 
Zámeckého kopce, Bílé hory, Kotouče, 
Libotínských vrchů a Červeného kamene, 
byl založen v roce 1359 moravským markra-
bětem Janem Jindřichem Lucemburským. 
Městu i širokému okolí vévodí zřícenina 
hradu Strallenberg z 13. století s válcovou
strážní věží zvanou Trúba, upravenou v ro-
ce 1903 na rozhlednu. Unikátní je i lidová
architektura valašských roubených chalup 
z 18. a 19. století. Většina z nich tvoří Městskou památkovou rezervaci.
K procházkám láká také Národní sad na Kotouči, kde vznikla galerie soch 
a památníků našich národních velikánů, ale hlavně se zde nachází jeskyně 
Šipka, která proslavila Štramberk ve vědeckém světě archeologickými nále-
zy zlomku čelisti neandertálského dítěte a kosterních pozůstatků pravěkých 
zvířat. Tyto nálezy inspirovaly malíře a ilustrátora dobrodružných románů 
Zdeňka Buriana a jeho obrazy můžete od roku 1992 každoročně zhlédnout 
na sezonních výstavách v Muzeu Zdeňka Buriana pod Náměstím.
Pobyt v „Moravském Betlémě“ si můžete zpestřit návštěvou štramberské 
expozitury Muzea Novojičínska na Náměstí, kde jsou umístěny paleon-
tologické sbírky – zkameněliny z Kotouče, archeologické nálezy z jeskyně

Šipky. Část výstavy je věnována historii hradu 
a města Štramberka a jedinečným národopisným 
sbírkám.
Také doporučujeme navštívit botanickou zahradu, 
rozhlednu na Bílé hoře a ochutnat perníkové 
Štramberské uši.

MIC Štramberk – Zauličí 456
tel./fax: +420 556 812 085
e-mail: mic@stramberk.cz
web: www.stramberk.cz

Živá Kopřivnice, přeje motoristům, sportovcům i milovníkům historie
DaviD Macháček

Kulturní a sportovni akce v Kopřivnici
Svou	pověst	dynamického	a	živého	města	
Kopřivnice	 každoročně	 potvrzuje	 i	 tím,	
že	 hostí	 řadu	 nejrůznějších	 akcí	 nadre-
gionálního	 významu.	 Známá	 je	 modelář-
ská	 Beskyd	 Model	 Kit	 Show,	 divadelní	
přehlídka	 Kopřiva,	 ale	 i	 další	 kulturní,	
společenské	 a	 sportovní	 události.	 Na	 ty	
není	 skoupé	 ani	 období	 léta	 a	 podzimu.	
Ze	sportovních	jistě	stojí	za	zmínku	desátý	
ročník	vytrvalostního	závodu	horských	kol	
Kopřivnický	 drtič.	 Letos	 nadšenci	 z	 celé	
republiky	vyrazí	na	120	kilometrovou	trať	
s	 tříkilometrovým	 převýšením	 11.	 srpna.	
Zábavu	 ze	 zcela	 jiného	 soudku	 nabídne	
víkend	25.	a	26.	srpna.	Pouť	s	klasickými	
pouťovými	 radovánkami	 je	 v	 Kopřivnici	
navíc	 každoročně	 zpestřena	 Bartoloměj-
ským	 večerem	 s	 řadou	 hudebních	 a	 diva-
delních	 produkcí	 pod	 širým	 nebem.	 Ve	
stejnou	 dobu	 má	 ve	 městě	 hostovat	 také	
pojízdný	kinematograf	bratří	Čadíků.	Pří-
domek	 „město	 automobilů“	 Kopřivnici	
stále	 patří.	 Naplno	 to	 bude	 vidět	 prvního	
září,	 kdy	 bude	 automobilka	 Tatra	 slavit	
110	let	od	doby,	kdy	zde	byl	vyroben	první	
automobil.	Na	svém	zkušebním	polygonu	
chystá	 program	 s	 koncerty	 hvězd	 a	 další	
zajímavosti.	 Oslavy	 navíc	 budou	 spojeny	

také	s	tradiční	Tatra	Veterán	Rallye,	která	
letos	povede	z	Vídně	do	Kopřivnice.	Moto-
rističtí	 nadšenci	 ve	 velkých	 počtech	 se	 na	
polygon	 sjedou	 také	 o	 týden	 později,	 kdy	
se	chystá	podzimní	Tunning	show.

Letos	 už	 popáté	 z	 Kopřivnice	 vyrazí	 také	
účastníci	Běhu	rodným	krajem	Emila	Zá-
topka	naplánovaného	na	15.	září.	Půlma-
raton	vedoucí	z	olympionikova	rodiště	do	
Rožnova	p.	R.,	kde	je	běžec	pochovaný,	má	
tradičně	 mezinárodní	 účast.	 Na	 události	
bohatý	 je	 také	 předposlední	 měsíc	 roku.	
Na	 desátý	 listopad	 je	 připravena	 jedineč-
ná	přehlídka	tance	zpěvu	a	 dramatického	
umění	tělesně	i	mentálně	postižených	dětí	
Motýlek	2007,	o	týden	později	bude	Kopr-
Con	lákat	k	setkání	příznivce	sci-fi	a	fanta-
sy	 a	 24.	 11.	 proběhne	 už	 jedenačtyřicátý	
ročník	taneční	soutěže	Tatra,	která	kromě	
špičkového	sportovního	tance	nabízí	i	vel-
mi	obsáhlý	doprovodný	program.

Muzea
Nepřeje-li	 počasí	 výletům	 v	 Beskydech,	
je	 Kopřivnice	 ideálním	 místem	 k	 trávení	
deštivého	 dne	 pod	 střechou.	 Přestože	 jde	
o	 mladé	 město,	 které	 teprve	 napřesrok	
oslaví	 šest	 desetiletí	 existence	 s	 tímto	 ti-
tulem,	 disponuje	 mimořádnou	 nabídkou	
muzejních	 expozic.	 Počet	 muzeí	 je	 v	 po-

Báječná místa, která byste neměli minout

měru	 k	 počtu	 obyvatel	 pravděpodobně	
rekordní	v	ČR,	vždyť	Praha	by	musela	mít	
více	než	190	muzeí,	aby	Kopřivnici	v	tom-
to	statistickém	parametru	dostihla.

Největším	 lákadlem	 je	 bezesporu	 Tech-
nické	 muzeum	 plné	 nablýskaných	 auto-
mobilových	 veteránů.	 Kromě	 proslulých	
výrobků	 značky	 Tatra,	 jakou	 je	 aerodyna-
mická	Tatra	87,	je	zde	k	vidění	také	mno-
ho	 unikátních	 prototypů	 a	 technických	
zajímavostí.	 Pod	 střechou	 téže	 budovy	
nalezne	 návštěvník	 i	 dynamickou	 a	 mo-
derní	expozici	Emila	a	Dany	Zátopkových.	
Kromě	 údajů	 o	 obou	 olympionicích	 jsou	
zde	 k	 vidění	 jejich	 nejvzácnější	 trofeje	 či	
sportovní	náčiní.

Nejmladším	 z	 Kopřivnických	 muzeí	 je	
to	 v	 Šustalově	 vile,	 které	 nabízí	 unikátní	
expozici	 majoliky	 a	 kachlových	 kamen	
stejně	 jako	 expozici	 věnovanou	 slavnému	
rodákovi	 malíři	 a	 ilustrátorovi	 Zdeňku	
Burianovi.

Muzeum	 na	 Fojtství	 zase	 sídlí	 v	 nejstarší	
dochované	 budově	 města	 a	 jeho	 návštěv-
ník	 uvidí	 nejen	 historii	 Kopřivnice	 a	 jeho	
okolí	sahající	až	do	pravěku,	ale	také	evo-
luci	zdejší	výroby	kočárů	–	to	vše	v	moder-
ně	pojaté	expozici.	

Sportoviště
Největší	 město	 Lašské	 brány	 Beskyd	 je	
doslova	 nabité	 možnostmi	 sportovního	
vyžití.	K	dispozici	je	letní	stadion	s	fotbalo-
vým	hřištěm,	atletickou	dráhou	a	občasně	
využívaným	 plochodrážním	 oválem.	 Ten	
sousedí	 s	 areálem	 letního	 koupaliště	 na-
bízející	 největší	 vodní	 plochu	 v	 regionu,	
s	minigolfovým	hřištěm,	i	s	volejbalovými	
a	 tenisovými	 kurty.	 Milovníkům	 bílého	
sportu	 slouží	 ještě	 jeden	 rozsáhlejší	 teni-
sový	 areál,	 včetně	 haly.	 Plavci	 mimo	 letní	
sezonu	 ocení	 krytý	 bazén.	 V	 Kopřivnici	
lze	 nalézt	 také	 zimní	 stadion,	 squashové	
centrum,	řadu	fitcenter	a	míst	nabízejících	
masáže	a	relaxaci.

V	 blízkosti	 města	 je	 trojice	 kondičních	
cyklostezek	pro	horská	kola	a	vrch	Červe-
ný	 kámen	 je	 vyhledávanou	 lokalitou	 pro	
paragliding.	 Milovníci	 adrenalinových	
sportů	mohou	využít	také	skatepark	nebo	
nedávno	 zpřístupněnou	 umělou	 lezeckou	
stěnou.	Na	horolezce	navíc	čeká	také	mož-
nost	zdolávat	vápencové	skály	v	okolí	mě-
sta.	 Kromě	 rekreačního	 sportu	 je	 Kopři-
vnice	také	místem	sportování	na	vrcholové	
úrovni.	Tamní	klub	Házené	je	dlouholetým	
účastníkem	naší	nejvyšší	soutěže,	vynika-
jících	výsledků	dosahují	také	klub	vodních	
sportů	Skokan	nebo	kopřivničtí	karatisté.
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Nový Jičín je kouzelné město se spoustou kulturních památek a za-
jímavostí, možností kulturního, sportovního i společenského vyžití, 

a proto je ideálním místem pro trávení rodinné dovolené. Milovníky památek a historie nepochybně 
zaujme Masarykovo náměstí, které je považováno za jedno z nejkrásnějších v naší zemi. Právě zde se 
v průběhu letní sezony odehrává většina akcí Novojičínského kulturního léta. Dalším místem, kde je 
možné hodnotně strávit chvíle volného času, jsou prostory Žerotínského zámku. Ten je sídlem Mu-
zea Novojičínska, které zde představuje své stálé expozice Zámecký interiér období biedermeieru, 
Malíři dvou staletí a především Nechte na hlavě – expozice pokrývek hlavy vyrobených v místním
Tonaku, díky nimž je město nazýváno „Městem klobouků“. Vedle nich můžete v průběhu celého 
roku navštívit mnoho výstav, přednášek a jiných akcí pořádaných Muzeem Novojičínska.
Sportovci si jistě vyberou z velmi bohaté nabídky novojičínských sportovišť, kde je mimo jiné možné 
zahrát si squash, tenis, badminton či bowling. Místní krytý i venkovní bazén s tobogánem je tím 
správným místem nejen pro plavce, ale i pro děti. Dáváte-li přednost přírodním vodním plochám, 
najdete asi 5 km od centra města vodní nádrž Čerťák sloužící k rekreaci i sportovnímu rybaření.
Pokud s rodinou rádi podnikáte výlety nebo jezdíte na kole, můžete využít husté sítě značených 
pěších i cyklistických tras, jimiž je protkáno blízké i vzdálenější okolí města. Po krásách Městské 
památkové rezervace Nový Jičín Vaše kroky povede Městská turistická trasa. Nejzajímavější místa
v okolí můžete objevovat na trase Novojičínská Kopretina. Celá měří 80,5 km, ale absolvovat ji 
můžete i po částech. Do nedalekého Jeseníka nad Odrou se můžete vydat po cyklotrase Jesenická 
kyselka. Ta vznikla propojením stávajících cyklotras a velmi pěknou cestou Vás zavede k pramenům
stejnojmenné minerální vody. Ke všem jmenovaným trasám byly vytvořeny turistické záznamníky 
s popisem trasy a mapkou. Dále stojí za zmínku především cyklotrasa Palackého stezka. Ta začíná 
u zámku v Kuníně a v Novém Jičíně se napojuje na Naučnou vlastivědnou stezku Františka Palacké-
ho, na které se cestou do Hodslavic z 21 informačních tabulí dozvíte spoustu zajímavostí. Turistické 
záznamníky, propagační materiály a nejrůznější informace o městě jsou pro Vás připraveny v In-
formačním centru Nový Jičín, které najdete na Úzké 
ulici při vchodu na náměstí od Žerotínského zámku.

Informační centrum Nový Jičín
Úzká 27, 741 01  Nový Jičín
tel.: +420 556 711 888
e-mail: icentrum@novy-jicin.cz
web: www.novyjicin.mic.cz

Nový JičíN
ideální místo pro rodinnou dovolenou!

Báječná místa, která byste neměli minout

Rodný dům Sigmunda Freuda 
v Příboře byl zrekonstruován pod 
dohledem památkové péče. Celou 
svou vnitřní a vnější architekturou 
se vrací do počátku 2. pol. 19. stole-
tí. Rekonstrukce vycházela ze stu-
dií předpokládajících vzhled domu 
podle dobových zobrazení a histo-
ricko-stavebního průzkumu doby, 
kdy se S. Freud narodil. Rodina 
Freudova zde obývala horní podla-
ží. Bohužel nelze s jistotou říci, ve 
které místnosti se Sigmund Freud 
narodil. Rekonstrukce trvala pou-
hé 4 měsíce a slavnostně byl rodný 
dům otevřen 27. května 2006.

Freudův rodný dům je zapsán do 
seznamu chráněných kulturních 
památek. Je to jedinečný exponát, 
který je doplněn o další umělec-
ké dílo, měděnou pohovku, kopii 
Freudovy vyšetřovací pohovky v ži-
votní velikosti, jejíž autorství patří 
dílně uměleckého pasířství Houska 
a Douda. Pohovka stojí symbolic-
ky před domem a jako by vyzýva-
la Freudovým mottem „Usaď se 
a rozjímej, vstaň a konej“ k poseze-
ní a zamyšlení nad sebou samým.

Expozice je založena na předávání 
informací zvukem, obrazem i psa-
ným textem. Domem vás provedou 
karikatury Vladimíra Jiránka. Ani-
movaná figurka profesora Freuda 
se objevuje v úvodním informa-
tivním filmu i v grafice jednotli-
vých místností. Karikatury úzce 
souvisejí s Freudovou osobností 
a jeho psychoanalýzou. Charakter 
celé expozice vystihuje její motto: 
„Vtip je nejsociálnější duchovní 
výkon.“ Po celou dobu se budete 
bavit i přemýšlet a navíc uslyšíte 
hlas pana Freuda (sluchátkový 
průvodce GuidePort). Provede vás 
celou expozicí. 

Novojičínské léto 2007
tereza Petrášová

V letních měsících zpestřují pobyt 
v Novém Jičíně nejen jeho obča-
nům, ale i návštěvníkům města, 
akce Novojičínského léta. Od červ-
na do konce srpna probíhají větši-
nou přímo na Masarykově náměstí 
koncerty, divadelní vystoupení, 
sportovní klání a různé další akce, 
všechny bez výběru vstupného. 
Program je tak různorodý, že si 
v něm to své najde snad každý: 
páteční koncerty, které začínají 
ve 20.00, jsou převážně pro mlá-
dež, sobotní koncerty se začátkem 
v 10.00 zaujmou zřejmě více starší 
generaci.

Letos se můžete těšit 
mimo jiné na sloven-
skou kapelu Horký-
že Slíže (24. srpna 
ve 20.00) a milovní-
kům dechovky i le-
tos zahraje Dechový 
orchestr města Nový 
Jičín (14. července 
ve 14.00 v Atriu do-
mova důchodců na 
ulici Bezručova). 

Pomyslnou tečku za Novojičínským 
létem udělá v sobotu 8. září Slav-
nost města Nový Jičín, která letos 
proběhne ve spolupráci s partner-
ským městem Ludwigsburg, a to 
v barokním duchu. Pestrý celoden-
ní program zakončí koncert známé 
slovenské skupiny Peha.

Bližší informace o programu všech 
akcí najdete na www.mksnj.cz 
nebo vám je rádi poskytneme 
v Informačním centru Nový Jičín
Úzká 27, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 711 888,
e-mail: icentrum@novy-jicin.cz
www.novyjicin.mic.cz

Pozvání do rodného domu S. Freuda

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
Pfiemyslem 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 rozsá-
hlou historickou zástavbu je od r. 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 rozsáhlá
piaristická kolej. V budovû je pozoruhodn˘ barokní refektáfi s bohatou freskovou a ‰tukovou
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 pfiedev‰ím
na mládeÏ. V˘znamnou tradici zde mají orchestry, které dosahují profesionálních kvalit. Svou

popularitu získává i mezinárodní dûtská v˘tvarná soutûÏ,
která pomáhá rozvíjet odkaz Sigmunda Freuda. V roce 2006
si Pfiíbor pfiipomínal 150. v˘roãí narození S. Freuda
napfiíklad otevfiením jeho rodného domu vefiejnosti.

Mûstské informaãní centrum
tel.: +420 556 455 444
e-mail: mic@pribor-mesto.cz
web: www.pribor-mesto.cz

MùSTO P¤ÍBOR
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První písemná zmínka o něm je z roku 1297, městem se stalo roku 1491. Velký 
rozmach zaznamenalo v druhé polovině 19. století, kdy byly postaveny 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 předminulém 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 ra-
zítko. V sousedství nezapomeňte navštívit nově rekonstruovanou 
barokní sýpku, v níž působí stejnojmenná galerie a městské in-
formační centrum. V zámku Kinských se nachází muzeum s ex-
pozicemi historie města, skla, gobelínů a nábytku. Významná je 
i hvězdárna – Valašská královská observatoř, za zhlédnutí stojí 
lapidárium v kostele Nejsvětější Trojice a Moravská gobelínová 
manufaktura. Město nabízí bohaté sportovní vyžití a je výchozím 
bodem turistických a cykloturistických tras.

Informace
Městské informační centrum
Komenského 169, 757 01  Valašské Meziříčí 
tel./fax: +420 571 615 200
e-mail: info@agenturavia.eu
web: www.agenturavia.eu
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

Na kole, pěšky, na vozíku…
Josef Beneš

Víte, že v mikroregionu Valašsko-
meziříčsko-Kelečsko na vás čeká 
jedna z nejhustších sítí cyklistic-
kých tras ve Zlínském kraji? Před-
loni jich tady najednou otevřeli sto 
padesát kilometrů. Značené trasy, 
vybavené zastřešenými odpoči-
vadly a informačními tabulemi, vás 
spolehlivě zavedou do celkem šest-
nácti obcí. Nejsou příliš kopcovité 
a nabízejí mnoho zajímavých roz-
hledů. Zkrátka, jsou jako stvořené 
pro rodinnou cykloturistiku…

Na své si ve zdejším malebném 
koutu Valašska přijdou také vyzna-
vači pěší turistiky. Valašským Me-
ziříčím a jeho okolím prochází pět 
naučných stezek o celkové délce 
zhruba padesát kilometrů. Bez vel-
ké námahy je zvládnou i průměrně 
zdatní turisté. Patříte-li však mezi 
dálkoplazy, můžete absolvovat 
hned dvě naučné stezky během je-
diného výletu. Nevěříte? 

Tak tedy vykročte od vlakového 
nádraží ve Valašském Meziříčí na-
učnou stezkou pojmenovanou po 

Janu Karafiátovi, evangelickém 
faráři a autorovi známé pohádkové 
knížky Broučci. Jakmile dospějete 
k poslednímu zastavení u přehrady 
Bystřička, můžete se opět dát na 
cestu – na Karafiátovu navazuje 
Naučná stezka Klenov, která vás 
zavede až na rozcestí pod Vsackým 
Cábem. Tam už budete mít v nohou 
něco málo přes dvacet kilometrů. 
Doslova unikát mezi naučnými 
stezkami ale představuje ta, kterou 
místní ochránci přírody vybudovali 
v bývalých valašskomeziříčských 
kasárnách. Je totiž bezbariérová. 
Na kombinovaný panelový a po-
valový chodník se mohou bez obav 
vydat vozíčkáři i rodiče s kočárky.
 

Necelý kilometr dlouhá trasa pro-
chází okolím rybníčku na vojen-
ském cvičišti. Lidé se cestou dovědí 
leccos zajímavého o historii i příro-
dě tohoto regionu. Na vozíčkáře je 
zde pamatováno v každém směru. 
Jejich potřebám se dokonce při-
způsobila i suchá toaleta. Jenže 
ouha! Kvůli vandalům ji ochránci 
přírody museli uzamknout. Klíč je 
k dispozici u správce nedalekého 
kynologického cvičiště… 

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.
objednávky náv‰tûv tel.: 571 757 111
e-mail: muzeum@vmp.cz
web: www.roznov.cz, www.vmp.cz

Báječná místa, která byste neměli minout
Novinky rožnovského skanzenu
Pro návštěvníky Valašského muzea 
v přírodě v Rožnově p. R. je připra-
vena řada novinek, které zkvalitní 
služby v jednotlivých areálech.

Pro rodiny s dětmi bylo uvedeno do 
provozu nové dětské hřiště vyba-
vené herními prvky a pískovištěm. 
Je umístěno v klidném prostředí 
Dřevěného městečka u rybníčku. 
Bližší informace obdrží návštěvník 
v nové vstupní budově.

K dalšímu zlepšení občerstvova-
cích služeb přispěje otevření nové 
cukrárny v prostorách bývalé pro-
dejny suvenýrů.

Obyvatelé Rožnova si mohou za-
koupit permanentku na všechny 
programy zajišťované muzeem 
v průběhu „Valašského roku 2007“. 
Tato novinka byla zařazena u příle-
žitosti realizace projektu „Muzeum 
v přírodě v nových formách pre-
zentace kulturního dědictví“, který 
je podpořen grantem z Norska.

Prohlídku Valašské dědiny je mož-
né si zpestřit projížďkou v bryčce, 
a to ze stanoviště od Mlýnské do-
liny ke Šturalové hospodě a zpět. 
Podrobné informace včetně jízdní-
ho řádu a jízdenek jsou k dispozici 
v centrálních pokladnách.

Mimo návštěvy areálů bychom vás 
chtěli pozvat k prohlídce výstav-
ních prostor v centrální budově 
Sušáku, jež prezentují především 
život na Valašsku.

Věříme, že se Vám naše novinky 
budou líbit.

V kostele sv. Anny byly instalová-
ny nové varhany v celkové hodně 
838 000 Kč, pořízené prostřednic-
tvím veřejné sbírky. Varhany budou 
požehnány olomouckým arcibisku-
pem Msgr. Janem Graubnerem.
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Obec Rusava nesoucí název po stejno-
jmenné říčce, leží v samém srdci Ho-

stýnských vrchů. Založení obce se datuje 
k 23. dubnu 1657 podle zakládací listiny 
opatřené pečetí hraběte Jana z Rottálu.

Tvrdý život Valachů v tomto nádherném koutě přírody se 
snažil v 19. století změnit evangelický farář a etnograf Da-

niel Sloboda, rodák ze Skalice. Rovněž zde pobýval významný 
slovenský architekt Dušan Jurkovič, autor mozaikové křížové 
cesty na sv. Hostýně. Největší odkaz zde zanechal vynikající ma-
líř Adolf Kašpar v podobě valašské dřevěnice – Kašparovy vily. 
Ilustrace knihy „Rusava“ od Františka Táborského dokresluje 
celkový vztah umělce k rusavskému lidu a jejich životu.

Dnes je Rusava střediskem a rájem turistů a rekreantů.
K vybavenosti obce patří koupaliště se solárním ohře-

vem vody a tobogánem, lyžařský vlek s osvětlením i umělým
zasněžováním, sportovní hřiště pro kopanou a tenis, vodní 

plocha pro rybaření, a to vše je doplněné dostatečnou ubytovací 
kapacitou v rekreačních objektech.

Rusava rozdává bohatství své krásy každému plnýma rukama.

RUSAVA

www.rusava.cz
obec@rusava.cz

573 392 066

Vsetín
	 město v srdci Valašska

Nejstarší písemná zpráva o Vsetíně pochází z roku 1308, kdy 
náležel řádu templářských rytířů a pak řádu johanitů. Z řá-

dového znaku johanitů se do znaku města Vsetína dostal beránek 
jako symbol Ježíše Krista. Ještě do poloviny 19. století byl Vsetín 
nevelkým městečkem. Až průmyslová revoluce přinesla změnu. 
Začalo se využívat obrovských zásob dřeva, a to především jako 
zdroj tepelné energie. S bohatstvím dřeva byl spjat i vznik prvních 

vsetínských továren – cukrovaru, sirkárny a později i skláren, které byly založeny 
roku 1868. Své využití zde našly i továrny na výrobu nábytku z ohýbaného dřeva 
světoznámých firem Jacob a Josef Kohn a Bratři Thonetové.

Na Horním náměstí se dochovalo několik historických památek, jako například 
dva evangelické kostely z počátku 19. století, klasicistní zámek s věží, který je již od 

roku 1963 sídlem Muzea regionu Valašska, cimbuří na budově bývalého panského 
dvora, tzv. Maštaliska, vystavěného v roce 1710, jehož podobu dotvořil architekt 
Michal Urbánek roku 1894. K dalším kulturním památkám patří budova Staré radnice
z roku 1721, barokní sochy nebo Římskokatolický kostel z konce 17. století.

Dolní náměstí zdobí Rodingerův obchodní  dům č. p. 342 a budova někdejší Spořitelny
(nyní Komerční banky č. p. 364) s velmi hodnotnou moderní architekturou 

z roku 1938 a také Jesle a mateřská škola se zahradou č. p. 1537 z let 1948–1950.

Vsetín je též neodlučně spojen s lidovou kulturou, 
a to hlavně s valašskými soubory Jasénka a Vsacan.

Informační centrumVsetín
Dolní náměstí 1356, 755 01  Vsetín
tel.: +420 571 441 441, e-mail: ic.vsetin@mvk.cz
web: www.vsetin.mic.cz, www.mestovsetin.cz

i

Vsetín láká návštěvníky cykloturistikou i kulturním programem
ota hošek

Informační centrum ve Vsetíně 
nyní nabízí kromě jiného novou pu-
blikaci s názvem „Město Vsetín“, 
ve které se můžete dočíst o historii, 
současnosti, osobnostech, kultuře 
našeho města. Součástí publikace 

ných formách, ať už jsou to pra-
videlné čtvrteční akce s názvem 
„Léto v Panské zahradě“, progra-
my v Domě kultury, či akce s ná-
zvem „O prázdninách do knihov-
ny“ – kterou pořádá Masarykova 
veřejná knihovna. Taktéž každo-
roční akce „Mezinárodní týden 

Báječná místa, která byste neměli minout

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

je také informační letáček o měst-
ské turistice, naučných stezkách, 
cykloturistice a také plánek s ba-
revným grafickým znázorněním 
výše uvedených tras.

Samotné město Vsetín nabízí bě-
hem léta kulturní program v růz-

turistiky“ nebo „Valašské záření“ 
přiláká do Vsetína velké množství 
turistů nejen z České republiky.

Pro ty, kteří si chtějí jen tak protáh-
nout tělo, je zde k dispozici např. 
lanová dráha v Panské zahradě, te-
nis, squash, bowling či minigolf.

Zvláštní pozornost si zaslouží 
cykloturistika. Vsetín byl nedávno 
ohodnocen v této souvislosti jako 
jedno ze dvou nejaktivnějších čes-
kých měst. Samotným městem 
lze projet po cyklostezce v celkové 
délce téměř deseti kilometrů, což 
kvitují s velkým obdivem mnozí 
projíždějící návštěvníci. Svoji po-
zornost v tomto směru zaslouží 
nově vybudované části cyklostezek 
Vsetín–Janová a Vsetín–Seme-
tín a samozřejmě řádně značené 
okruhy (pět tras) pro horská kola 

v blízkém i širokém okolí Vsetína, 
které jsou vyznačeny v regionální 
cykloturistické mapě Vsetínska, jež 
je k dispozici v informačním centru 
ve Vsetíně.

Různých možností, jak příjem-
ně strávit volný čas ve Vsetíně, je 
podstatně více a vše vám rádi sdělí 
pracovníci informačního centra ve 
Vsetíně. Informace najdete také na 
internetových stránkách
www.vsetin.mic.cz
nebo www.vsetin.eu
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V údolí pod Holým vrchem (830m) se rozkládá Brumov-Bylnice, hraniční město mezi ČR a SR.
Jeho dominantou je hrad Brumov z počátku 13. století, který střežil důležitou obchodní cestu
vedoucí z Uher na Moravu. Původně pozdně románský hrad byl v 16. století renesančně přesta-
věn 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 prů-
smykem postupně pronikala vojska Kumánů, Tatarů, kuruců i vojska husitská. Obzvlášť krutě se
na této části 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 městě, 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 známým pivovarem
na Moravě. Roku 1964 došlo ke sloučení obcí Brumova a Bylnice a v  roce 1976 byly k městu
Brumov-Bylnice připojeny obce Svatý Štěpán a Sidonie. Milovníci historie si jistě nenechají ujít
návštěvuměstskéhomuzea, které ve svých expozicích připomíná život v podhradí. V budově sídlí
i městské informační středisko, jež poskytuje turistům veškeré potřebné informace.
Město a jeho okolí, jež naleží do CHKOBílé Karpaty, nabízímožnost pěší turistiky, cykloturistiky
i lyžařských túr. K dispozici jsou mimo jiné sportovní hala, krytý bazén se saunou, letní koupa-
liště a tenisové 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

Jižní hranici Valašského království střeží strážní hrad Brumov
vlaDiMír JakUBec

Jedno z mála míst, kterých se do-
tkla ruka civilizace jen nepatrně, 
takových, které se i nyní mohou 
pochlubit půvabem své nedotčené 
přírody, je moravské pohoří Zá-
padních Karpat, které tvoří samot-
ný jih Valašského království, nad 
nímž drží stráž kdysi významný 
a mohutný hrad Brumov. 

Brumovský hrad měl v minulých 
dobách velký význam. Jeho úloha 

spočívala především ve střežení 
Vlárského průsmyku, kterým pro-
cházela důležitá cesta z Moravy 
do Uher. Hrad se stal centrem vý-
chodomoravské oblasti. Pro jeho 
stavbu bylo vybráno strategicky 
výhodné místo – výběžek vrcholo-
vého hřebene s pomístním názvem 
Židáky (447 m). Podnět k výstavbě 
kamenného brumovského hradu 
dal patrně moravský markrabě Vla-
dislav Jindřich (1197–1222), bratr 

českého krále Přemysla Otakara I. 
Za nejstarší písemnou zprávu lze 
považovat listinu z roku 1255. Ve 
druhé polovině 13. století význam 
Brumova rychle stoupal a kolem 
roku 1300 hrad plnil několik dů-
ležitých funkcí. V průběhu staletí 
zažil hrad spoustu bojů, půtek 
a třenic. Jeho hradby odolávaly ná-
jezdům uherských válečníků, zažil 
těžké chvíle při husitských válkách 
a nelítostné vpády Turků a Tatarů. 
Hrad i městečko decimovaly ne-
sčetné požáry, morové rány a časté 
střídání vlastníků hradu. Všechny 
tyto faktory zapříčinily, že se hrad 
postupem času změnil z nedobytné 
pevnosti v ruiny suti a kamení. 

Před úplnou zkázou jej na přelomu 
tisíciletí zachránila až lidská oběta-
vost a postupem let hrad povstává 
jak bájný Fénix z popela. S každým 
zahájením nové návštěvní sezo-
ny se rozšiřuje expozice o historii 
hradu, turisté mohou zhlédnout 
rovněž i výstavu o Valašském krá-
lovství, složenou z řady výstavních 
panelů, či se pokochat krásným 
výhledem z bašt do okolních kopců 
a ulic městečka Brumova-Bylnice. 

Hradní nádvoří ožívá spoustou 
akcí. Tradiční je květnové zahájení 
sezony s šachovým turnajem, na 
který se můžete dopravit historic-
kým parním vlakem napříč Valaš-
ským královstvím vypraveným až 
z Rožnova pod Radhoštěm. V let-
ní sezoně pak následuje rytířský 
turnaj konaný počátkem července 
a nejnavštěvovanější akce určená 
především dětem s názvem po-
hádkový hrad koncem srpna. Dá 
se říci, že toto místo přímo vybízí 
k příjemnému letnímu výletu.

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...
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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
Co je nového v Karviné?

ingriD szczyPková

Romantické jízdy zámeckým 
parkem
Od června letošního roku mohou 
návštěvníci i občané Karviné po-
znávat zdejší kouzelná místa a zá-
koutí také z koňského kočáru. Pro 
zájemce jsou připraveny pravidelné 
projížďky v historizujícím kočáru 
taženém koňským spřežením. Tato 
nevšední turistická atrakce bude 
provozována v sezoně od června 
do října na trasách, jejichž klíčový 
úsek tvoří historické jádro města 
a zámecký park. Zájemcům o tuto 
službu poskytnou bližší informace 
v Městském informačním centru.

zámku se podařilo získat kočár od 
zdejšího nadšence, který tuto vzác-
nou památku uchovával a vzorně 
udržoval několik desetiletí. 

Co se připravuje?
Cyklistika pro rodiny s dětmi 
Vzhledem k stále neutuchajícímu 
zájmu o cykloturistiku a stále ne-
dostatečné nabídce cykloprůvodců 
jsou připraveny nové turistické cy-
klotrasy. Ty jsou tematicky směřo-
vány ke třem základním skupinám: 
dětem, sportovcům a turistům. Tři 
z celkem pěti vytvořených tras jsou 
vedeny městem a nejbližším oko-
lím a dvě trasy jsou koncipovány 
buď pro náročnější cyklisty – tato 
trasa vede až do Beskyd nebo pro 
zájemce o poznání příhraničního 
regionu – trasa vede do Polska. 

V souvislosti s realizací této cyklo-
turistické nabídky nebudou trasy 
značeny v terénu orientačním do-
pravním značením. Jedná se o trasy 
doporučené, jejichž cílem je mož-
nost zastavení u různých památek 
a zajímavostí v celém průběhu. Zá-
kladem pro orientaci cyklistů bude 
cykloprůvodce s mapkou a podrob-
ným popisem. V některých přípa-
dech dojde i k navázání na existu-
jící značené trasy KČT. Zajímavostí 
jsou dvě dětské trasy. Dětská trasa 
mini je věnována menším dětem 
v doprovodu rodičů a je v maxi-
mální délce vedena mimo veřejné 
komunikace, tj. po stezkách pro 
cyklisty nebo kombinovaných stez-
kách pro cyklisty a pěší, případně 
po stezkách s provozem koňského 
povozu. Dětská trasa maxi je urče-
na starším dětem a mládeži. Stejně 
jako u mini trasy je tato vedena vět-
šinou mimo veřejné komunikace, 
avšak zde už cyklisti projedou po-
někud náročnějším terénem podél 
břehu Olše. Cykloprůvodce bude 
vydán v červenci. 

Zámek má také své novinky
Hlavní turistická atraktivita města, 
zámek Fryštát, jako každým rokem 
přináší něco nového. Součástí ex-
pozice stálých prohlídkových okru-
hů je od letošního roku historický 
kočár, který patřil posledním ma-
jitelům zdejšího panství – hraběcí 
rodině Larisch-Mönnichů. Správě 
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�� informační centra
Bílovec
IC,	Slezské	náměstí	1,	743	01	Bílovec
tel.:	556	411	301,	fax:	556	411	549
e-mail:	info@bilovec.cz,	www.bilovec.cz

Bohumín
IC	Městského	úřadu	Bohumín
Masarykova	158,	735	81	Bohumín
tel.:	596	092	111,	e-mail.	info@mubo.cz
web:	www.mesto-bohumin.cz

Městská	knihovna	Bohumín
Vrchlického	262,	735	81	Bohumín
tel.:	596	013	027
e-mail:	knihovna@knih-bohumin.cz
web:	www.knih-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,	www.ticbrno.cz

Turistické	informační	centrum	města	Brna
Nádražní	6,	602	00	Brno
tel.:	542	221	450,	542	213	061
e-mail:	info@ticbrno.cz,	www.ticbrno.cz

Brumov-Bylnice
Informační	centrum
Podzámčí	861,	763	31	Brumov-Bylnice
tel.:	557	330	138,	731	083	442
e-mail:	muzeum@brumov-bylnice.cz
web:	www.brumov-bylnice.cz

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
Kulturní	a	informační	centrum	Lašska
Náměstí	J.A.	Komenského	9,	739	44
tel.:	558	666	271,	fax:	558	666	461
e-mail:	infobrusperk@iol.cz
web:	www.brusperk-mesto.cz

Buchlovice
Informační	centrum	Buchlovice
Nám.	Svobody	6	,	687	08	Buchlovice
tel.:	572	595	996,	573	902	240
e-mail:	tic@buchlovice.cz
web:	www.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
web:	www.bystricka.cz

Čeladná
Knihovna	a	informační	centrum
Náměstí	714,	739	12	Čeladná
tel.:	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	761	233,	fax:	558	740	261
e-mail:	itesin@muzeumct.cz
web:	tesinsko.grendel.cz

Francova Lhota
Informační	centrum	–	Katedra	ZD
Francova	Lhota	377,	756	14
tel.:	732	909	305
e-mail:	informacni@centrum.cz
web:	www.francovalhota.ic.cz

Frenštát pod Radhoštěm
Informační	centrum
Valašského	království	
Dolní	494,	744	01	Frenštát	p.	R.
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

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,	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.holesov.mic.cz
www.mks.holesov.cz

Horní Lideč
Informační	centrum
756	12	Horní	Lideč,	tel.:	571	447	261
e-mail:	knihovna.hlidec@wo.cz
web:	www.hornolidecsko.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	40,	739	46	Hukvaldy
tel./fax:	558	699	221
e-mail:	infocentrum@ihukvaldy.cz
web:	www.hukvaldy.eu

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.lasskabrana.cz

Kroměříž
Informační	centrum
Velké	náměstí	50/45,	767	01	Kroměříž
tel./fax:	573	331	473,	573	334	191
e-mail:	krominfo@krominfo.cz
web:	www.mesto-kromeriz.cz

Luhačovice
Informační	středisko	CK	PRESSBURG
Dr.	Veselého	1007,	763	26	Luhačovice
tel.:	577	134	161,	fax:	577	134	161
e-mail:	luhacovice@ckpressburg.cz
web:	www.ckpressburg.cz

IC	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

MIC	Luhainfo
Masarykova	950,	763	26	Luhačovice
tel.:	577	132	341,	fax:	577	133	980
e-mail:	luhainfo@mesto.luhacovice.cz
web:	www.mesto.luhacovice.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
web:	www.novyhrozenkov.cz

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	11	Olomouc
tel.:	585	513	385,	585	513	392
fax:	585	220	843,	www.olomouc-tourism.cz
e-mail:	infocentrum@olomouc-tourism.cz

Informační	centrum	Hlavní	nádraží	ČD
Jeremenkova	ul.	23,	779	11	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	686/7,	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

Otrokovice
Regionální	informační	centrum
Nám	3.	května	1302,	765	02	Otrokovice
tel.:	577	934	441,	fax:	557	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	442,	fax:	556	455	444
e-mail:	mic@pribor-mesto.cz
web:	www.pribor-mesto.cz
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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
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,	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

IC	HRAT
Náměstí	T.	G.	Masaryka	383
739	61	Třinec,	tel./fax:	558	321	298
e-mail:	ictrinec@hrat.org
web:	www.hrat.org

Uherské Hradiště
Informační	centrum	Portal
Masarykovo	nám.	35,	686	01	Uh.	Hradiště
tel./fax:	572	556	113,	tel.:	572	540	232	
info@portal.uh.cz,	www.portal.uh.cz

MIC,	Masarykovo	nám.	21
686	01	Uh.	Hradiště,	tel.:	572	525	525–6,	
fax:	572	525	527,	web:	www.mic.uh.cz
e-mail:	mic@uherske-hradiste.cz
web:	www.uherske-hradiste.cz

Uherský Brod
MIC,	Kounicova	77
688	01	Uherský	Brod,	tel.:	572	634	802
e-mail:	mic@ub.cz,	web:	www.mic.ub.cz

Valašská Bystřice
Informační	centrum
756	27	Valašská	Bystřice	316
tel.:	571	759	716,	e-mail:	kpvb@quick.cz
web:	www.valasskabystrice.cz

Valašské Meziříčí
Informační	centrum
Komenského	169,	757	01	Val.	Meziříčí
tel.:	571	615	200,	www.agenturavia.eu
e-mail:	info@agenturavia.eu

ČD	centrum	Valašské	Meziříčí
Nádražní	545,	757	01	Valašské	Meziříčí
tel.:	972	771	416,	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
IC	Masarykova	veřejná	knihovna
Dolní	náměstí	1356,	755	01	Vsetín
tel.:	571	441	441,	e-mail:	ic.vsetin@mvk.cz
web:	www.vsetin.mic.cz

Zlín
Městské	informační	a	turistické	středisko
Náměstí	Míru	12,	761	40	Zlín
tel.:	577	630	270,	577	630	222
e-mail:	is@muzlin.cz,	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

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,	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	01	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

Příbor
IÚ	VK	Alpisport	Centrum
9.	května	1134,	742	58	Příbor
tel./fax:	556	722	266,	www.alpisport.cz
e-mail:	obchod@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	Muzeu	Perníku	a	pohádek
V	Perníkové	chaloupce	č.	p.	38
533	52	Ráby	u	Pardubic
tel.:	466	612	474,	602	413	134
e-mail:	info@pardub.cz
web:	www.pernikova-chaloupka.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	Hotelu	Rusava
768	41	Rusava	334,	tel.:	573	392	076
e-mail:	recepce@hotelrusava.cz
web:	www.hotelrusava.cz

IÚ	VK	v	prodejně	keramiky
768	45	Rusava	248,	tel.:	608	766	116

Šenov u Nového Jičína
Imigrační	úřad	VK	v	Hotelu	Salaš
Na	Salaši	187,	742	42	Šenov	u	NJ
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	Hotel	U	lip
Trojanovice	Lomná	170
744	01	Frenštát	p.	R.,	tel.:	603	524	285
e-mail:	ubytovani@hotel-beskydy.cz
web:	www.hotel-beskydy.cz

Trojanovice-Horečky
IÚ	VK	v	Kolibě	nad	Vlčinou
Trojanovice-Horečky	691,	744	01	Frenštát	
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	Uh.	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

konzuláty a imigrační úřady valašského království v čr
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Varnsdorf
Imigrační	úřad	VK	v	CK	Pohoda
Národní	3003,	407	47	Varnsdorf
tel.:	412	331	300,	info@ckpohoda.cz

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
info@hoteltatra.cz,	www.hoteltatra.cz

IÚ	VK	v	Rekreačním	středisku	Školka
Velké	Karlovice-Léskové	151,	756	06
tel.:	571	459	157,	724	022	483
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,	www.trancetara.com
e-mail:	skarmaleh@yahoo.com

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
Konzulát	VK	ve	Vancouveru
Pavlína	&Stanislav	Pokorný,	
2040	 Bowler	 Dr,	 Surrey,	 BC,	 V4A	 6S6,	
Kanada,	tel.:	+52	1	604	541	9824
e-mail:	stanislavpo@hotmail.com

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

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

Skotsko
Konzulát	VK	v	Edinburgu	–	Neil	Wilson
22/6	Panmure	Place,	Edinburgh,
Scotland,	EH3	9JJ,	Velká	Británie
tel.:	+44	0131	228	39	65
e-mail:	consul@neil-wilson.com

Slovenská republika
Ambasáda	VK	v	Považské	Bystrici	

Milan	Podmaník,	PX	CENTRUM,	TIK
Štúrova	5/9,	017	01	Považská	Bystrica
tel.:	+421	424	326	545,	+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

Švédsko
Konzulát	VK	v	Linköpingu
Anders	Szczepanski,	Linköpings	Universitet
581	83	Linköping,	Sweden
tel.:	+46	013	281	991,	web:	www.liu.se/esi
e-mail:	andsz@esi.liu.se

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
e-mail:	relax@rockhavenlodge.com	
web:	www.rockhavenlodge.com

ambasády a konzuláty valašského království ve světě
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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

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,	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
info@uholubu.com,	www.uholubu.com
5% na ubytování

České Budějovice PSČ 370 01
turist. a maPové centrum Jižní ČecHy 
IÚ	VK,	nám.	P.	Otakara	II.	č.	21,
tel.:	386	352	589,	www.jihocesky-kraj.cz
e-mail:	mapcentrum@vol.cz
www.pohadkovekralovstvi.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,	www.kolibanadvlcinou.cz
e-mail:	rezervace@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

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.:	+6437	898	487
e-mail:	levi1nz@yahoo.com,
10% na ubytování

HOTEL DUOHOTEL DUO
756 57  Horní Bečva
tel.: 737 211 117, 571 645 115, fax: 571 645 023
e-mail: duo@bh.cz, web: www.bh.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.
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Vranča
756 04  Nový Hrozenkov

tel.: +420 571 451 870
fax: +420 571 451 780

permonik@hotelpermonik.cz
www.hotelpermonik.cz

Držitelům
Valašských pasů

poskytujeme slevu
3% na ubytování.

Hotel Permoník
se nachází v Beskydech na Valašsku (670 m n. m.) 
20 km od okresního města Vsetín v údolí Vranča.
Vysoký komfort služeb, ubytování
s možností aktivního odpočinku
pro jednotlivce i skupiny po celý rok.

4  150 lůžek  4 pokoje vybaveny soci-
álním zařízením, TV + SAT a telefo-
nem  4  celodenní stravování, vyhlá-
šená Valašská kuchyně  4  noční bar
se salonkem, kongesové centrum  4  
venkovní vyhřívaný bazén, tenisový kurt s umělou
trávou a osvětlením  4  dvoudráhová kuželna, tělo-
cvična, fitness centrum, horská kola, kulečník  4    ly-
žařský vlek s nočním osvětlením  4  sauna a masáže

příloha dobré tipy

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 a valašský šenk oGar	
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.:	+6158	963	553
web:	www.rockhavenlodge.com
e-mail:	relax@rockhavenlodge.com
20% na vstupné

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

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
info@kohutka.cz,	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	767	827,	www.hotelportas.cz
e-mail:	hotel@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,	www.novyjicin.mic.cz
e-mail:	icentrum@novy-jicin.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

sPort Park	
B.	Martinů	1,	hala	Tatrovanka
tel.:	556	702	868,	www.sport-park.cz
e-mail:	sport@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



www.valasske-kralovstvi.cz

Valašské království Valašské království Valašské království Valašské království ��příloha dobré tipy
5% na zboží v provozovnách: Ostrava, 
Praha, Brno, Liberec, Hradec Králové

elPas – výroba klíČů	
Smetanovo	náměstí	8B,	tel.:	596	126	208,	
596	112	703,	elpas@elpas.cz,	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

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

siGmunda 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

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
www.penzion-dusna.cz,	5% na ubytování

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
hotel-salas@iol.cz,	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,	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 Forman nabízí kvalitní a moderní ubyto-
vání 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 inte-
riérem a kapacitou (100 hostÛ), nabízí  vyni-

kající kuchyni, kde nechybí ani tradiãní vala‰ská
jídla a vyzkou‰et mÛÏete i dobrá odrÛdová vína.
Koliba je také vhodná k pofiádání 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

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.

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 80 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

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
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Hotel „u kociána“ Imigrační	úřad	VK
Trojanovice	183,	tel.:	556	835	206
604	858	967,	www.hotelukociana.cz
e-mail:	hotel@hotelukociana.cz
5% na ubytování

skialPin Pustevny

Trojanovice,	tel.:	556	830	805,	556	835	993
pustevny@skialpin.cz,	www.skialpin.cz
Pro držitele Val. pasu starší 60 let na 
požádání snížení rychlosti lanovky na 
0,75 m/s – jízdné pro druhého psa 
a kočku zdarma

Uherský Brod PSČ 688 01

cestovní aGentura Jumbo	
Imigrační	úřad	VK,	Masarykovo	nám.	102
tel.:	572	635	833,	www.jumbo.zl-kraj.cz
e-mail:	ca.jumbo@tiscali.cz
5% z ceny ubytování ve VK

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	–	Imigr.	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
info@hoteltatra.cz,	www.hoteltatra.cz
10% na ubytování z cen „sezona“

rekreaČní středisko školka

Imigrační	 úřad	 VK,	 Velké	 Karlovice-Lés-
kové	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
dolni-dvur@post.cz,	10% na ubytování

Vizovice PSČ 763 12 

Hotel valašský šenk vizovice

Imigrační	úřad	VK,	Lázeňská	451
tel.:	577	452	652,	www.senkvizovice.cz	
e-mail:	info@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 do-
mácí 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

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
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Brumov-Bylnice

Frenštát p. R.

Hodslavice

Hukvaldy

Karviná

Kopřivnice

Lichnov

Mikulůvka

Nový Jičín

Podhradní Lhota

Příbor

Rožnov p. R.

Rusava

Štramberk

Trojanovice

Valašské Meziříčí

Veřovice

Vsetín
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Naše informační kanceláře: Informační centrum Valašského království Frenštát pod Radhoštěm, Dolní 494, 744 01 Frenštát p. R., tel.: +420 556 839 274, e-mail: ic.frenstat@valasske-kralovstvi.cz

Informační centrum Valašského království Rožnov pod Radhoštěm, Palackého 484, 756 61 Rožnov p. R., tel.: +420 571 655 196, e-mail: ic.roznov@valasske-kralovstvi.cz

Valašské království děkuje všem městům, obcím a subjektům, které mají v těchto novinách svoji prezentaci, za jejich podporu a spolupráciPoděkování

Chcete chvíle svého volna prožít zajímavě,  
oddychnout si a ještě přitom něco zažít 

nebo se něco nového naučit? Zažijte alespoň den 
ve Valašském království! Den plný zážitků, pocitů…  

SPoRT a RELax

TRaDICE, 
PoHoDa, 
ZáBaVa

VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ
vyzkoušejte naše 

BALÍČKY ZÁŽITKŮ

OBJEVUJTE 

Vyberte si Balíček zážitků z naší nabídky na www.valasske-kralovstvi.cz/balickyzazitku nebo nás kontaktujte
a my vám poradíme a Balíček sestavíme. Balíčky si také můžete zakoupit v síti vybraných informačních center,

hotelů, cestovních kanceláří, cestovních agentur, průběžně i v síti dalších provizních prodejců.
Při zakoupení Balíčku obdržíte zážitkový kupon, ve kterém k vašemu Balíčku zážitků naleznete potřebné informace. 

aktuální seznam prodejních míst
naleznete na našich webových stránkách.

www.balickyzazitku.cz

aDRENaLIN

Ostravice

Velké Karlovice


