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Editorial: Svět je v krizi,
VK prosperuje!
na str. 2
Zážitková univerzita
a zážitková škola
na str. 4
Letní akce s Radegastem
na str. 7
Ze světa
na str. 5–6
O hradech
na str. 8
Co se děje na
Štramberské trúbě
na str. 18
www.balickyzazitku.cz
www.stramberskatruba.cz
www.valasske-kralovstvi.cz

Báječná místa, akce
a aktivity 2009
na str. 10–29
Samolepková soutěž Putování po
báječných místech a aktivitách
na str. 30–31

Také pro město Karviná připravujeme jejich vlastní verzi Zážitkové
univerzity, která bude mít název
Karvinská univerzita volného času

www.valasske-kralovstvi.cz/univerzita

Série sběratelských samolepek
se zase o něco rozrostla
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Samolepky „Báječná místa a aktivity“ čítají nyní už 27 kusů a brzy
přibudou další. Rozpracované jsou
samolepky několika dalších poboček Muzea Novojičínska, samolepka města Štramberk a máme vytipovaných dalších cca 50 míst. Jen
čas je trochu proti nám. Ale jakmile
začnou letní prázdniny, zase se do
výroby samolepek vrhneme, aby
tvořily pořádnou sběratelskou sérii.
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Seznam samolepek i s kontaktními
údaji na prodejce a s pravidly soutěže naleznete na str. 30–31.
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Karviná
Valašské králoVstVí
Dolní 494, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.: +420 556 831 402, tel./fax: +420 556 839 274
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www.valasske-kralovstvi.cz, www.balickyzazitku.cz

Pohlednice Štramberské Trúby
WALLACHIAN KINGDOM, CzeCH RepubLIC, eu
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Vydali jsme nové pohlednice Štramberské Trúby, ze kterých (jak doufáme)
vyzařuje, že se na hradě něco děje, že je to samozřejmě jedinečné a krásné
místo, ale že se zde dají zažít i jinde nevídané věci – například slaňování
uvnitř
věže…
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V čem tedy tkví naše „prosperita“? Je to měna Jurovalšár krytá
senem či oslíček otřes se našeho kamaráda Pavlíka Kneblíka
z Tiché nebo snad Češi opravdu více cestují do VK? Děláme
jen to, co umíme a co nás těší,
a ze všeho si taky děláme trochu
legraci. A vy nám za to občas něco
málo zaplatíte. Ale protože je vás
hodně, tak ono nám to málo stačí.
VK totiž nepotřebuje žádné státní
ani úřednické aparáty. Náš malý
„stát“ řídíme v několika lidech,
kteří se zabývají hlavně rozvojem
cestovního ruchu a propagací
našeho krásného kraje. Všechny ostatní služby pro nás i naše
občany zajišťují naše partnerské země, kterých je kolem dost,
a kde všichni společně platíme
své daně. Zatím většinu těchto
služeb nakupujeme od ČR, ale
přibývají i jiné země, odkud naší
občané čerpají služby. Obranu
nám zajišťuje NATO, spoustu
jiných služeb EU. Co víc si
můžeme přát? A protože další
volby se blíží, líbí-li se vám náš
geniální systém, volte VK! Ještě
VČERA jsme byli NAMYŠLENÍ,
DNES jsme již úplně DOKONALÍ! Těšíme se na vás.
Give VK a chance!
TH
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Co tedy dělat konkrétně? Upřímně závidím svému kamarádovi
Pavlovi z Tiché, který si vzal své
dva oslíky a stádečko koz a vydal
se na několikaměsíční putování
směrem na východ… J. Vím, že
většina z nás si tento „přepych“
dnes nemůže dovolit, ale prostě si
jen vzpomeňme, jak jsme neměli
nic, jak hospodářství již nemělo
kam padat a jak jsme si žili jako
králové! Nespoléhejme na to, že
stát či systém za nás něco vyřeší.

A co na to VK? Ne že bychom
dopad krize nepociťovali, ale se
svým modelem „řízení státu“
jsme předběhli dobu a svět by se
od nás mohl učit J.

Na konci května na naší Zážitkové univerzitě studovali manažeři
světových hardwareových firem
z Ukrajiny, Slovenska, Česka, Polska, Srbska, Chorvatska, Rumunska, Litvy, Irska, Turecka a dalších
zemí. Speciálně pro ně jsme připravili všechny materiály na míru
a v angličtině.
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„Příčinou krize je především
morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme si
zvykli říkat hospodářská krize, je
jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský
úpadek je následek. V naší zemi je
mnoho lidí, kteří se domnívají, že
hospodářský úpadek lze sanovat
penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se
nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému
majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat
hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo
z poválečné bídy, pracovat a šetřit
a učinit práci a šetření výnosnější,
žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba
překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra
je věc osobní a důvěru lze obnovit
jen mravním hlediskem a osobním
příkladem.
Tomáš Baťa

Že většině českých politiků je
morálka dnes již cizím pojmem,
se asi shodneme všichni. Morální
bída se táhne napříč politickým
spektrem a postihuje politiky
již na všech úrovních a bohužel
v posledních letech i ty komunální. Nechceme již nikoho volit,
protože máme pocit, že na nás
stejně všichni kašlou a každý na
to má jen trochu jiné praktiky.
K politikům již nemáme důvěru
a naději čím dál tím více upínáme
na lidi, kteří s politikou nemají již
nic společného.

a bude šitá na míru těm aktivitám/
studijním předmětům, které lze
v Karviné a okolí studovat nebo,
chcete-li, absolvovat.
Více se o Zážitkové univerzitě
dozvíte na str. 4
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Již Tomáš Baťa v roce 1932 zformuloval tuto moudrou myšlenku
do několika málo vět…

Naopak! Současný přebyrokratizovaný způsob řízení nás všechny
pomalu, ale jistě, vysává a ničí…

Stále pro vás něco výmýšlíme
a zkvalitňujeme naše služby. Aby
na Fakultě pálení a slivovicových
věd mohli bez problémů studovat
i zahraniční návštěvníci Valašského
království, připravili jsme index pro
tuto fakultu hned v anglicko-německo-polské jazykové mutaci.
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Pod tímto názvem odvysílala
o dění ve Valašském království
reportáž ruská TV Russia Today.
Chcete znát náš zaručený recept
na to jak se vymanit z ekonomické krize? Snižte svá vlastní ekonomická a materiální očekávání
požadavky a zvyšte ta morální!
To, čemu jsme si zvykli říkat ekonomická krize, je ve skutečnosti
totiž naší vlastní morální bídou…

Valašská královská univerzita připravena
i pro cizince!
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Hlásání z Trúby

Zatím jen několik odpovědí na
otázky, které jsme zaslechli ve
štramberských kuloárech…
Co s hradem plánujete?
Chtěli bychom celému hradnímu areálu vrátit jeho genius loci
– ducha místa, lépe ho integrovat
do veřejného života obyvatel města
Štramberka a obcí celé Lašské brány. Hrad by se měl v budoucnu stát
komunitním místem, kde by se lidé
rádi a často scházeli, prostě trávili
svůj volný čas.

i pro dospělé. Již funguje zdarma
i bezdrátový internet. Plánujeme
také menší knihovnu, která vám
i turistům nabídne možnost posedět si v hradním areálu s knížkou.
A co Chata MUDr. Adolfa
Hrstky?
Rádi bychom chatu vrátili odkazu
MUDr. Adolfa Hrstky a rozvíjeli
a organizovali zde turistické akce,
ale chata je ve velice špatném stavu. Záleží také na Klubu českých
turistů, jak budou k plánovaným
věcem přistupovat. A také na městu Štramberku, aby investovalo
do její rekonstrukce. Například
v kuchyni chaty se nevařilo mnoho let, kromě starého výtahu není
žádné spojení restaurace s kuchyní
a celé prostorové řešení chaty je
dnes nevyhovující. Chatu otevřeme
až v průběhu letních prázdnin. Nejdřív ji však musíme ještě vymalovat
a dovybavit kuchyňkou a stylovým
nábytkem. Jako malou háhradu za
tyto prostory jsme vybudovali Dřevjanku na hradbách s posezením.
Zde se mohou návštěvníci občerstvit teplými i studenými nápoji,
mohou si zde koupit cukrovinky,
marlenku, frgály, ale i třeba špekáček, který si na ohništích mohou
sami opéci.
Pokračování na str. 18

Jaké máte plány s Jaroňkovou
útulnou?
Postaráme se o to, aby Jaroňkova
útulna byla opět útulná. Návštěvníci v ní kromě vstupenek na Trúbu
mohou zakoupit místní suvenýry
nebo se občerstvit a posedět. Každý den je zde k dispozici také denní
tisk. Již v blízké budoucnosti by si
zde návštěvníci hradu mohli zapůjčit i stolní hry nejen pro děti, ale

Na Trúbu se vrátily štramberské spolky
Den štramberských spolků proběhl
tentokrát na Trúbě. Řada štramberáků tak měla poprvé možnost vidět
jak areál hradu za našeho dva a půl
měsíčního působení prokoukl.
Vymalovaná a vyzdobená útulna,
nové dřevěné stoly a lavice, nová
„Dřevjanka na hradbách“ apod. je
jen několik věcí, které se v posled-

VK také
v Kopřivnici
Vážení přátelé a klienti. Od 1. července 2009 budete moci využít
našich služeb již i v Kopřivnici.
Ve spolupráci s městem zde nově
budeme provozovat Městské
informační centrum. S touto činností máme mnohaleté zkušenosti. Městské informační centrum
jsme úspěšně provozovali v Rožnově pod Radhoštěm a až do
letošního roku jsme působili jako
informační kancelář i ve Frenštátě. Věříme, že s našimi službami
budete spokojeni i v Kopřivnici.
Více na str. 15

ních dnech v areálu objevily.
Účastníci akce mohli vidět ukázky
činnosti výcviku psů kynologického klubu, práci hasičů, projet se
hasičskou stařenkou, obdivovat
práci místních včelařů, nebo si jen
pochutnat na vynikajících pečených holoubatech… O tom, že se
Den spolků opravdu povedl, nelze
pochybovat.

Zážitková dovolená
na míru!
Máte málo času a chcete si ho opravdu užít? Nemáte čas shánět ubytování a další služby? Neznáte místní
a nechcete zbytečně riskovat? Přitom
„na pevno“ připravené zájezdy vám
nevyhovují? Tak právě pro vás naše
CK připravila příjemnou novinku
v podobě vaší „Zážitkové dovolené
na míru“! Vyberte si aktivity či služby dle vašeho přání, zavolejte nám,
či napište e-mail a my vám vše zajistíme za stejnou cenu, kterou byste
zaplatili na místě! Takže neváhejte
a vaší dovolenou si u nás objednejte!
K vašim službám
tým CK Valašské království

Královna matka Valašského království oslaví letos 80. narozeniny
Ano přátelé, je to již téměř
80 let, co naše královna
matka Jarmilka I. Šuláková, rozená Schmidtová
(* 27. června 1929, Vsetín)
přišla na tento svět.
Jarmilka je však nejen vynikající
zpěvačka, „pařmenka“, ale zejména úžasná ženská, jejíž energii ji
může závidět každý z nás, kdo jsme
i o několik generací mladší. Kromě
různých cimbálových souborů, Jarmilka pravidelně vystupuje s folk-

rockovou valašskou kapelou Fleret
a ročně absolvuje stovku koncertů
a vystoupení. A jaký je její recept na
dlouhověkost?
„Život je potřeba brát takový jaký
je…, cokoliv přijde, brát s nadhledem a humorem…“, řekla před
koncertem ve Frenštátě pod Radhoštěm newyorským novinářům.
Jak to pak před frenštátským publikem zase rozjela, nejlépe zobrazuje
tato fotografie.
TH

www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz
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Zveme všechny přátele, turisty,
cestovatele a vůbec ty, kdo mají
rádi pohodu a dobrou náladu,
k návštěvě našeho nového sídla!
Hlásíme se vám z 1. Strážního
hradu Valašského království! Od
1. dubna jsme se oficiálně stali
provozovateli celého areálu kolem
tohoto magického místa, které
každý rok láká desítky tisíc turistů
z široka a daleka.
Také nás však zajímají vaše názory
a náměty, co by se podle vás pro
zlepšení stavu areálu mělo udělat.
Budeme rádi pokud nám je zašlete klasickou poštou či na e-mail:
truba@valasske-kralovstvi.cz popřípadě když se k nám zastavíte
osobně na čaj nebo na kávu.

Z ážitková

univerzita a

Z ážitková
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Úvod do Zážitkové univerzity a Zážitkové školy a často kladené zbytečné otázky
(FAUQ – Frequently Asked Useless Questions)
Projekt Zážitkové univerzity a Zážitkové
školy se zrodil kdysi dávno v moudrých
hlavách několika neznámých valašských
učenců a profesorů. Záštitu nad projektem převzala slavná Valašská královská
univerzita z Valmezu J, která je také
často zdrojem našich nápadů a inspirace.
A co to tedy ta „Zážitková univerzita a škola“ vlastně bude? Chtěli bychom, aby pro
vás byla jakousi motivační, komunikační,
poznávací a vzdělávací platformou, prostřednictvím které každý z vás může lépe
a zajímavěji objevovat nejen své oblíbené
aktivity a místa, sám sebe, ale také se přitom pobavit, zasoutěžit si a vzdělat se!
Věříme, že se vám všem dospělým i dětem
bude studium líbit, bavit vás a že si ho spolu opravdu všichni užijeme! Tož vzhůru do
TH
toho!

Jak se ke studiu přihlásit?
Ke studiu na škole či na univerzitě se přihlásíte tak, že si nejprve na některém z lepších a vybraných míst (většinou to jsou
provozovatelé aktivit, vybrané hotely, IC,
CK apod.) nebo v našich kancelářích či na
stránkách www.valasske-kralovstvi.cz/
univerzita, koupíte studijní sadu, která se
skládá ze studentského průkazu, indexu
vybrané fakulty a průvodce studiem nebo
žákovské knížky a průvodce studiem.
To však není vše. Pokud se ke studiu nezaregistrujete na univerzitních stránkách,
můžete sice studovat sobě pro radost, ale
vaše studium nikam nepovede a nebudete moci za své zápočty získat žádné
tituly, bonusy, ceny apod. Kdo z vás to se
studiem myslí opravdu vážně, musí se na
www.valasske-kralovstvi.cz/univerzita registrovat. Podrobněji je postup registrace
popsán přímo na stránkách.

K čemu jsou všechny ty „papíry“
(myšlen studijní průkaz, indexy,
průvodce)?
Studentský průkaz
Studentský průkaz by vás měl jako „studenta“ pobavit, ale později s platnou roční
známkou bude moci sloužit i jako doklad
o „studiu“, se kterým budete moci čerpat
různé bonusy a slevy apod.

Index ke studiu na fakultě XY nebo
žákovská knížka
Tyto „doklady“ budete spolu s průvodcem
potřebovat asi nejvíce. Svůj index bude mít
postupně každá fakulta. Studovat zatím
můžete tyto fakulty a školy:
• Fakulta aktivit a zážitků – je zaměřena
na „studium“ – poznávání aktivit (např.
lanové aktivity, jízdu na koni, paragliding,
zimní aktivity…) Většinu aktivit můžete
studovat individuálně, některé však pouze
organizovaně ve skupinách. Buď se jako
skupina přihlásíte a my vám nachystáme
vaše studium na míru, nebo se přihlásíte na některý námi vypsaný termín!
Vše se dozvíte na webových stránkách
univerzity!
• Zážitková škola – zahrnuje v sobě všechna možná témata k poznávání – aktivity,
historii, přírodu apod., ale je zaměřena na
rodiče s dětmi a školy. Ke studiu na Zážitkové škole slouží žákovská knížka.
• Fakulta pálení a slivovicových věd – studovat mohou pouze starší 18 let a studium
probíhá většinou organizovaně. Od července však můžete studovat i individuálně
v naší Dřevjance na hradbách pod Štramberskou Trúbou. Fakulta je zaměřena na
„studium“ ovocných destilátů z Valašského království a patří mezi studenty
k nejoblíbenějším.

Připravujeme:
• Fakultu historických a přírodních věd
– bude zaměřena na „výuku“/poznávání
muzeí, galerií, expozic apod. Studium na
ní bude spuštěno v průběhu léta 2009
• Fakultu gastronomickou – bude zaměřena na „výuku“/poznávání místní gastronomie, krajových pokrmů a specialit.
• Fakultu kulturních a múzických věd
– bude zaměřena na „výuku“/poznávání
kulturních akcí, programů, hudebních
festivalů Její spuštění připravujeme na
jaro 2010.
Vyzkoušet bez indexu můžete Experimentální studium – zahrnuje specifické
druhy studia, typické pro konkrétní partnerské regiony či zájmové skupiny nebo
jen nápadité programy. Jedná se např.
o Fakultu pastevectví, Fakultu lékařskou,
Fakultu letectví a kosmonautiky, Fakultu
pohřební apod.
Vyzkoušet Průvodce Zážitkovou univerzitou a Zážitkovou školou
Tištěný vychází 2 × ročně na začátku letní sezony a před Vánocemi.
Ten v elektronické podobě je součástí webových stránek univerzity.
V něm naleznete vždy ty nejaktuálnější
informace.
Průvodce obsahuje zejména:
• Informace o tom jak se stát studentem



či žákem Zážitkové univerzity a Zážitkové školy a o všech možnostech našeho
nezvyklého studia;
• Přehled existujících fakult a jejich studijních předmětů;
• Seznam studijních míst a kampusů;
• Studijní tipy, náměty na hry pro děti
i dospělé;
Co to teda jsou ty studijní místa
a kampusy?
Jsou to poskytovatelé služeb (aktivit, provozovatelé muzeí, galerií apod.), u kterých
bude probíhat vaše „studium“. Budou
označeni buď jako „studijní místo“ (v případě jedné aktivity – studijního předmětu) nebo pokud se bude jednat například
o místo se zázemím více aktivit a kde bude
možné získat několik zápočtů (např. hotel
s rekreačním zázemím), získá toto místo
označení „kampus“. Všechna tato místa
budou součástí elektronického a průběžně
i tištěného průvodce.

Jak tedy studium probíhá?
Nejdříve si vyberete fakultu nebo školu,
kterou budete chtít studovat. Studovat
můžete i několik fakult najednou. Stačí si
k nim u nás pořídit indexy. Vaše studium
se může fakultu od fakulty, místo od místa, lišit. Studovat můžete i několik fakult
najednou. Vyberete si aktivitu/studijní
předmět a jako „studenti“ či „žáci“ navštívíte „studijní místo“ nebo „kampus“
(zpravidla místo, kde lze získat více zápočtů) a splněním aktivity/předmětu nebo
úkolu (například správnou odpovědí na
zápočtovou otázku), získáte zápočet. Většina studijních předmětů je volitelných,
některé je však možné studovat pouze
organizovaně anebo jen při doktorandském studiu. Seznam studijních míst
a kampusů, kde můžete zápočty získat,
vždy naleznete na stránkách univerzity.
Zápočet nebo pro děti razítko „splněno“,
je možné získat pouze za splnění aktivity/úkolu/limitu. Studium může probíhat
individuálně nebo organizovaně. Při získání 10 zápočtů můžete získat první z našich
„akademických titulů“. Musíte však zaslat
kopii indexu nebo váš naskenovaný index
nahrát na server ZU a ZŠ.

Za kolik zápočtů mohu získat
nějaký titul a jaký?
Při získání 10 zápočtů, bude možné získat
titul na úrovni bakaláře, při získání dalších
10 zápočtů titul na úrovni magistra. Poté
se bude možné přihlásit na „doktorát“.
Doktorát bude možné získat po úspěšném
absolvování několikadenního tematického
pobytu či zájezdu s programem postaveným na vámi absolvovaných a oblíbených
aktivitách. Na zážitkové škole získají děti
po absolvování školy vysvědčení.

Kdo jsou profesoři a zaměstnanci ZU a ZŠ?
Profesoři ZU a ZŠ jsou zpravidla provozovatelé jednotlivých aktivit. Mohou to být
však i různé významné osobnosti v oblasti
cestovního ruchu, cestování, zážitkové
pedagogiky apod., nebo i významné historické osobnosti, které kdyby mohly, tak
by se s vámi o své vědomosti rády podělily.
Řadoví zaměstnanci univerzity (školník,
topič apod.), jsou sestaveni z lidí, kteří se
starají o chod celého projektu.

Ceny, odměny, bonusy a slevy
Co vás „studenty a žáky“ bude motivovat
k tomu, abyste na naší univerzitě či škole
studovali? Bude to zejména: Informační hodnota „studijní sady“, která bude
obsahovat řadu praktických informací,
vybraných pro vaší konkrétní zájmovou
skupinu. Jedna se zejména o „Průvodce
ZU a ZŠ“.
• Forma zprostředkování informací a aktivit formou Zážitkové školy a Zážitkové
univerzity je nápaditá a věříme, že bude
mít tzv. „šmrnc“, a bude vás bavit.
• Soutěž – sbírání zápočtů. Pro některé
z vás půjde jen o soutěž v rámci rodiny či
skupiny přátel, pro jiné půjde o motivační
soutěž, při které se bude rozvíjet jeho
osobnost nebo bude překonávat své hranice. Zároveň po získání určitého množství
zápočtů, bude motivací získání „akademického titulu“, který vám bude zaslán
s drobnou cenou. Čím vyšší „akademický
titul“, tím hodnotnější cena. Zároveň
budete zařazeni do slosování o ceny
hodnotnější.
• Bonusy a slevy – ty pro vás průběžně získáváme jak od samotných
poskytovatelů služeb,
tak vám je poskytneme v rámci našich
organizovaných
akcí.
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Na Štramberském hradě jsme přijali
švédskou delegaci z univerzity v Linköpingu
by se mohl stát základem pro již
výše zmíněné vzdělávací pobyty.
O dalším vývoji vzájemné valašskošvédské spolupráce vás budeme
informovat na našich stránkách.
TH

Postaral se o to náš kamarád Marek
Hýža dobyvatel. Je důkazem toho,
že jeden valašský ogar za flašú dobré Valašské slivovice dosáhne podstatně víc, než armáda za miliony.

Hlavním cílem přátelské návštěvy
bylo nejen se opět pozdravit a něco
sníst a vypít, ale zejména oprášit
a posílit vliv Valašského království
ve Švédsku a příprava vzdělávacích
a zážitkových programů a pobytů
pro švédské studenty ve VK. Švédy
velice zaujal náš projekt Zážitkové
univerzity a Zážitkové školy, který

„Nazdar Tome, tak poslušně hlásím, že po těžkých bojích jsem dobyl
území Grand kaňonu pro Valašské království a očekávám odměnu
vpravdě královskou J! Bude stačit
půl litru dobré gořalky halůzkové
J! Srdečně Tě zdraví Marek dobyvatel J!“

Prapor VK zavlál pod sopkou Pacaya v Guatemale
Zpráva od našeho „Přívětivého“ Mirka, velvyslance VK ve střední
a jižní Americe: Jsme i s vlajkou VK na sopce Pacaya, pobliz Antiguy,
Guatemala.
Zhavy proud lavy temer spalil muj oblicej, ale vysoce odolna vlajka vysoce
odolnych Valachu zustala neposkozena. Lava hreje jen o trochu mene nez
slivovica.
Nebyl to sice zadny fyzicky vykon
dostat se k potoku lavy, dal nas z bezpecnostnich duvodu nepustili, jeste
pred dvema lety se slo jit podivat az do
krateru, ale posledni dobou je sopka
vice aktivni.
Valasskemu kralovstvi zdar
MiRo

Jeho úspěch se snad stane inspirací
pro ostatní dobyvatele, kteří snad
konečně pochopí, jak a čím se má
bojovat, aby ztráty byly minimální
a úspěchy maximální!
TH

Autor průvodce Lonely Planet ČR&SR
opět navštívil VK
Novozélandský kamarád a autor průvodce Lonely Planet Brett Atkinson
opět navštívil VK. I díky němu se VK více a více dostává do povědomí světové cestovatelské veřejnosti.
I přes zeštíhlování tištěných průvodců a omezení vydavatele, která přesně
definují kolik prostoru ten či onen region v průvodci bude mít, VK si svůj
prostor udrží!

Valašský rytíř Michal Stark dobyl Francii
Valašský rytíř Michal Stark, handicapovaný cyklista a čestný člen
Sportovního klubu Valašského
království, vyhrál nejtěžší etapový závod pro paralympijské cyklisty Basque Tour.
Podělil se s námi o jeho velký
úspěch:
Baskická tour pro paralympijské
cyklisty 24. 4.–3. 5. 2009 Francie,
Španělsko.
V první části Baskické tour
jsem absolvoval etapový závod
Challenge International de Paracyclisme, který se odehrál v okolí
francouzského Bayonne. V předposlední etapě jsem i s defektem
obsadil 3. místo v časovce jednotlivců a porazil mimo jiné paralympijského šampióna Francouze
Laurenta Thirioneta. O výsledku
celého závodu rozhodla poslední
etapa, silniční závod v podobě hladkého kritéria. Pořadatelé pustili do
závodu všechny kategorie dohromady v jednom pelotonu. Během
několika kilometrů se podařilo

s méně postiženými cyklisty udržet
jen třem ,,jednonohým“ cyklistům,
včetně mě. V posledním kole jsme
„utrhli“ Angličana Richardsona
(dvojnásobného vítěze z Pekingu)
a do spurtu jsme jeli jen s Francouzem Bahierem, loňským vítězem
Challenge. Francouze jsem porazil,
zvítězil jsem v etapě a získal celkový triumf.
Baskická tour se přesunula do
španělského Viktoria-Gasteiz, kde
jsme se utkali v silničním závodě na
technickém příměstském okruhu.
Do spurtu jsem nenajel ve výhodné
pozici, podlehl třem cyklistům své
kategorie LC3 v čele se Španělem
Garciou a skončil na 4. místě.
Ve městě San Sebastian jsme závodili na velodromu ve stíhacím závodě na netradičních 3,5 km. O necelé
2 sekundy jsem podlehl Richardsonovi z Velké Británie a Italovi Macchimu a umístil se na 3. místě.
Nakonec nás čekala poslední část
velkého Tour, etapový závod v okolí

Bilbaa, Paracycling Bizkaiko Bira.
Do závodu jsem nastupoval v pozici
obhájce loňského vítězství. V první
etapě se však podařilo mému největšímu sokovi na Basque Tour
Stephenovi Bahierovi získat značný náskok v kopcovitém terénu.
V dalších etapách jsem tak hájil
2. místo. Udržel jsem ho i v poslední etapě o 21 sekund před Simonem
Richardsonem.
V elitní konkurenci kategorie LC3,
tedy cyklistů s nadkolení amputací,
se Bakická Tour proměnila v obdobu ,,Le Tour“. Pro mě
se závody staly i možností porovnat svoji
výkonnost s paralympijskými medailisty z Pekingu. Celé
velké Basque Tour
jsem vyhrál a získal i důležité body.
V aktuálním světovém silničním žebříčku UCI kategorie LC3
figuruji na 1. místě!

Výsledky kategorie LC3 – Basque
Tour 09
1. Michal Stark – Dukla Praha
2. Stephane Bahier – Francie
3. Simon Richardson – Velká Británie
4. Antonio Garcia – Španělsko
5. Fabrizio Macchi – Itálie
Jeneč, 13. 5. 2009
Michal Stark, Dukla Praha
PS: Gratulujeme Michalovi Starkovi k tomuto velkému úspěchu
a děkujeme za vzornou reprezentaci nejen Valašského království ale
aj celé České republiky.
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zážitkové noviny

Kolegové a přátelé, kteří s námi
před lety zakládali Konzulát VK
na univerzitě v Linköpingu, zavítali v neděli večer na Štramberskou
Trúbu.

Valašské království získalo pod
svou správu Grand kaňon

Ze světa – Z ájem světových médií o Valašské království nepolevuje

zážitkové noviny

VK přilákalo pozornost
německé televize MDR
Již skoro není týdne, kdy by se přes VK neprotáhla nějaká světová televize.
Tentokrát nás pro změnu navštívila německá televize MDR www.mdr.de/
tv/, která natáčí pro německé diváky dokument o Moravě.
Dokument redaktorky Katrin Molnár bude hotov někdy na konci léta
a určitě ho budete moci zhlédnout i prostřednictvím našich stránek.

VK celosvětově na TV Russia Today
Vážení a milí přátelé, reportáž
o VK proběhla na celosvětovém
vysílání ruské televize Russia Today
a můžete se na ní podívat na webu
www.russiatoday.com. Díky vám
všem, kteří jste nám s jejím vznikem
pomáhali. Povedla se a VK je zase
na světě o něco známější… J
Díky Dariyo.
TH
Russia Today je ruská obdoba amerických
CNN nebo britského BBC. Vysílá v angličtině celosvětově. „Potřebovali jsme nějaké
doplňkové téma k návštěvě Obamy v Praze
a tak jsme si vybrali Valašské království“,
odpovídá na mé otázky, co jsou zač a jak se
o nás dozvěděli, šikovná redaktorka televize Dariya Pushkova.

bude záležet na tom, jak to Rusové sestříhají. Štáb natáčel hlavně ve Štramberku,
kde jsme ho přijali na našem 1. strážním
hradě. Ještě v sobotu večer ho přijal bývalý kastelán Štramberského hradu Pavel
Černý. Hradem ho pak prováděl samotný
náš král Vladimír II. Natočil si také výrobu Štramberských uší, několik rozhovorů
s turisty a podařilo se nám ho dostat ještě
na Kolibu nad Vlčinou, kde jsme všechny
napasovali na naše občany. Pak už uháněli dále do Prahy a ranním letadlem do
Moskvy.

Vzhledem k omezenému časovému prostoru na natáčení se nám do reportáže
nepodařilo dostat vše, co bychom chtěli,
ale to podstatné tam snad asi bude. Ještě

Valašský konzul přivítal konzula ČR
Koncem loňského října v československém klubu v Adelaidě v Austrálii vystupovala cimbálovka Sudovjan z Uherského
Hradiště. Nebyli to sice Valaši, ale skoro.
Při té příležitosti konzul Valašského království v Austrálii v klubu přivítal konzula
České republiky v Austrálii, pana Víta
Koláře. Fotografii tohoto významného
setkání vidíte vlevo.

Čínská televize informovala
o valašském masopustu
V čínské televizi IFENG byla odvysílána
reportáž z masopustu z Valašského muzea
v přírodě v Rožnově p. R. Reportáž nám
zaslal středoevropský štáb této čínské televize a vy si ji můžete prohlédnout třeba na
našich internetových stránkách.
Reportáže spolu s informacemi ve světových médiích vyvolaly zájem i dalších
světových televizí. Pro změnu španělská televize přijela do VK natáčet 13. až
15. března. Televizi jsme přijali již v našem
novém sídle na Štramberské Trúbě.



VK je ve španělském dokumentu o ČR jediným regionem
Přátelé, kamarádi, mrkněte na stránky
www.rtve.es/alacarta/#502255. Nejzajímavější je to od 35 minuty a 30 sekundy.
Předtím je tam zbytečně moc Prahy a politiků L.
Dokument je sice ve španělštině, ale myslím, že je vcelku srozumitelný i těm z nás,
kteří španělsky ještě plynule nemluví. Jeho
cílem bylo přiblížit španělské veřejnosti
nejen Českou republiku, ale také podoby
českého humoru a také pozvat Španěly
k objevování ducha naší země.
Pokud jste tento dokument už zhlédli,
určitě vám neuniklo, že Valašské království

je v celém dokumentu o České republice
jediným regionem, kterému se Španělská
státní televize TVE věnovala… J. Za co
vděčíme takovému zájmu?
Zájem Španělů vzešel z článku o Valašském království, který otiskl prestižní španělský deník EL PAIS, který o VK napsal
Dan Bilefsky z New York Times.
Takže, těšme se brzy na příjezd Španělek,
které již prahnou po rychlých a originálních
valašských seznamovacích praktikách,
které na konci dokumentu krátce předvedl
jeden z valašských domorodců J.
TH

Valašské království v portugalském tisku
Tento článeček si asi moc nepočtete, protože je v portugalštině. Je však určitě dobré vědět,
že aktivity VK nenechávají v klidu ani portugalská média.
Portugalců ve VK v minulosti moc nebylo,
ale už teď znám dva, kteří u nás zakotvili
natrvalo a kteří rádi povědí dál, jak je u nás
krásně. Dnes již nepochybuji, že tento článek
přiláká další. Vzhledem k již stálému zájmu
všech světových médií o Valašské království
myslím, že náš 12 let starý záměr, rozšířit
věhlas tohoto úžasného koutu Evropy, se
povedl. Není jazyka a civilizované země na
světě, kde by o nás nevyšla aspoň zprávička. VK je důkazem toho, že osobitý humor
spojený se znalostí cizích národů a vlastního
kraje dokáže mnohem více než drahé, příliš
formální a nudné kampaně financované
z našich společných daní. A proto díky vám
všem, kteří nás již léta podporujete!

„Newyorčani“ objevovali VK pro Ameriku
„Přečetli jsme si o Valašském království v New York Times“, odpovídá Jake
O’Donnell na mou otázku, jak se o Valašském království dozvěděl a co ho k nám
s bratrem a přítelkyní přivádí?
„V reportáži bych chtěl zvýraznit valašský
smysl pro humor z pohledu Newyorčana,
který se ocitne v relativně izolovaném koutu na východě Evropy, a přes místní smysl
pro humor se sbližuje s místní kulturou
a lidmi“, odpověděl Jake na mou otázku,
co by mělo být obsahem jeho dokumentu?
„…I would like to highlight the
sense of humor that the people of
Wallachia are known for. I myself
am involved in comedic ventures in
New York so it is an area that I feel
comfortable exploring – and also
what caught my attention when
I read about you guys. So, to give
you a basic idea of what I am planning on doing, I’ll outline it as best
I can. It is a documentary about
a comedian, myself, coming from

New York to a relatively isolated
spot in eastern Europe and finding
common ground through humor.
I’d like to get an interview with you,
Jarmila, some local people, the prime minister, and some other figures
you think are relevant reflections
of the „Wallachian personality“
on camera. The interviews will be
short and focused on finding the
quirkiness of your people (that is,
what makes them different, and
perhaps „weird“ in the eyes of other
Czechs/Europeans.)…“
Reportáž by měla být hotova a představena nejen Newyorčanům někdy v létě.
Budeme vás určitě informovat. Jako vstřícný krok ke zvládnutí vzrůstajícího zájmu
Američanů se náš úřad pro zahraniční
záležitosti rozhodl zrušit americké straně
vízovou povinnost. Američané, kteří se
k nám chystají za prací, již také nebudou
potřebovat dále zelenou kartu. J
TH/JOD
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R adegastem 2009

27. 6.

Adrenalin Cup
Ostravice, Beskydy
běh, paragliding, jízda na horském
kole a slalom v kajaku to je Extrémní
závod čtyřčlenných štafet Adrenalin
Cup. Letos budou mít i nezávodící
účastníci možnost sjet si divokou
vodu Ostravice, zúčastnit se připravených aktivit, proletět se balónem
a den skončit Radegastovou adrenalin party spolu se skupinou Tleskač, Airfare, Xavierem Baumaxou
a dalšími.
www.adrenalincup.com

Polsku, Slovensku, ale i v celé řadě zemí Evropy. V rámci tohoto folklorního setkání se na scéně představí folklorní soubory
z Jablunkovska, z Čech, Moravy, Slovenska, Polska a ze zahrawww.gorolskiswieto.cz/index_cz.html
ničí.
15. 8.

Baškohrátky
Baška
Aneb DIVOKÁ PLAVBA
je den plný zábavy a legrace, ale hlavně kreativní
soutěž nadějných konstruktérů
fantazijních
korábů, výstředních lodí
a jiných neodolatelných
plovoucích nezvyklostí.
Navrhněte a dejte dohromady své plavidlo a vrhněte se do bláznivého
zápolení před zraky zvědavých diváků.
www.baskohratky.cz

12. 9.

Radegast den
Nošovice
Radegast Den – to není
pouze našlapaný celodenní program a zábava, ale
i kvalitní pivo. Stejně jako
každý rok se můžete těšit
na speciální kvasnicový
ležák Radhost uvařený
pouze a jen u příležitosti
nošovického svátku. Připraveny jsou i prohlídky
pivovaru Radegast, vč.
návštěvy restaurace „ve věži“ s úžasným výhledem na panoráma Beskyd. Vstup na akci je tradičně zdarma.

26.–27. 6. Sweetsen Fest
Frýdek-Místek
Od roku 2004 Sweetsen fest mapuje
a propaguje žánrově pestrou a originální frýdecko – místeckou kulturní
scénu. Festival je organizován nadšenci z Frýdku-Místku a blízkého
okolí. Na Sweetsen festu se neplatí
vstupné a soubory vystupují bez
nároku na honorář.
www.sweetsen.cz
9.–12. 7. Colours of Ostrava
Ostrava
Také letos organizátoři festivalu přichystali nekonečnou plejádu lákavých jmen a vynikajících hudebních
zážitků. Festival zahájí autor filmové hudby Michael Nyman a chybět
nebudou ani jiná neméně významná
jména a skupiny jako Morcheeba,
Maceo Parker, Kolumbijská LA –33,
Eternal seekers s Lenkou Dusilovou,
Vypsaná Fixa, Mňága a Žďorp, Jaromír Nohavica a další.
Více na www.colours.cz
24.–25. 7. Hrachovka
Valašské Meziříčí
K Valašskému Meziříčí patří už
neoddělitelně letní multižánrový
festival Hrachovka. Letos se pyšní
pořadovým číslem 16! Za její bohatou historii na ní přišlo skoro padesát tisíc lidí a vystoupily tu čtyři stovky muzikantů, umělců a Dj’s.
http://festival.hrachovka.com
7.–9. 8.

Goralské slavnosti/Jablunkov
Věhlas folklorních slavností „Gorolski Świeto“ dnes sahá daleko za hranice Jablunkova. Svou specifickou atmosférou a programem se festival stal známým nejen v celé České republice,
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26.–27. 6. Noc plná hvězd
Třinec-Borek
sedmnáctý ročník rockového a metalového festivalu. Na černé a žluté
scéně se letos představí na 60 kapel
jako ANTHRAX (usa), SAXON
(uk), FAITH FACTOR (usa) a další.
Bližší informace na
www.nocplnahvezd.cz

16.–20. 9. Dny NATO v Ostravě
Cílem dnů NATO je je prezentovat
široké veřejnosti co nejširší škálu
prostředků, kterými disponuje Česká republika a její spojenci na poli
zajišťování bezpečnosti. Součástí
akce jsou besedy, filmové projekce, semináře a prezentace vojenské
a záchranářské techniky gradující
programem na Letišti Leoše Janáčka Ostrava.
www.dny-nato.cz
19. 9.

Útěk v řetězech
Havířov
Dvojice vězňů spoutaných na rukou policejními pouty se
budou snažit proběhnout náročnou adrenalinovou trať a vrátit se na místo startu v co možná nejkratším čase. Čeká na ně
na trati samozřejmě řada nástrah. Akce ale rozhodně nemá
připravovat nové recidivisty na útěky z věznic! Jde přece o to,
pořádně si to užít, dát zabrat tělu a nakonec si s oroseným půllitrem říct: „Život je hořký. Bohudík!“
www.utekvretezech.com

9.–11. 10. Výstup na 5 beskydských vrcholů
5BV je považován za nejnáročnější amatérskou akci na poli
extrémních sportovních soutěží. Jedinečnost akce spočívá
v jednoduchosti myšlenky (dosáhnout vlastními silami ve dvojici 5 vrcholů v Beskydech) a možnosti změřit síly s profesionály v oblasti vytrvalostního sportu.
www.5bv.cz

www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz



O

hradech  Valašského království

– H rad B rumov, H ukvaldy
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Historie a kultura zdobí Starojický hrad
STARÝ JIČÍN – Nejen bohatou historii, ale i nespočet kulturních akcí nabízí pro letošní sezonu Hrad Starý Jičín. Vrcholem
kulturní sezony bude koncert Vlasty Redla 5. července. Pokud
hrad navštívíte čeká na Vás i úžasné panorama, výhledy do okolí a občerstvení v hradní restauraci.
Ranně gotický hrad byl vystaven
počátkem 13. století na ochranu
důležité zemské cesty vedoucí
z Moravy do Polska. Asi kolem
roku 1230 získal hrad i s okolím
Arnold z Hugeswagenu pozdější
zakladatel hradu i panství Hukvaldy. Ve 14. a 15. století patřil Starý
Jičín pánům z Kravař a jejich dědicům. Přestože okolí bylo několikrát v průběhu 15. století vypáleno
a popleněno, hrad odolal všem jeho
dobyvatelům. Největšího rozkvětu
a slávy doznal hrad v 16. a počátkem 17. století, kdy byl majetkem
mocného rodu Žerotínů. Z té doby
pocházejí jen renesanční přestavby
a přístavby.
Za třicetileté války byl hrad několikrát obsazen císařskými vojsky

i nepřítelem, utrpěl mnoho škod
a značně zchátral. Pozdějšími
majiteli byl již velmi málo udržován
a měnil se postupně v ruinu.
Na kamenité cestě, která vede ke
Starojickému hradu, asi 20 kroků
za křížem, jsou ve skalnaté cestě
dva otisky. Jsou prý to otisky čertova kopyta a hlavy.
K těmto dvěma otiskům se pojí
tato pověst:
Kdysi za dávných dob pořádal
kníže, sídlící na Starojickém hradě,
velikou hostinu. Najednou se rozzuřila nad krajem veliká bouře. V této
bouři – již bylo pozdě v noci – přijel
do hradu neznámý bohatý šlechtic
a žádal o pohostinství. Poněvadž

kníže viděl, jaký je nečas, a byl velmi pohostinný, poručil ihned, aby
neznámého pustili a náležitě se o něj
postarali. Když se neznámý šlechtic
převlékl, uvedli ho do hodovní síně.
Knížeti se šlechtic velice zamlouval,
a proto mu nebylo nikterak proti
mysli, když se začal dvořit jeho dceři. Avšak jeho radost neměla trvat
dlouho. Když zase tančil s princeznou, upadl jí na zem šátek. Rychle
se pro něj shýbla a tu uviděla, že její
společník má místo nohy kopyto.
Zavrávorala a klesla ve mdlobách
k zemi. Z úst se jí vydal výkřik –
ďábel! Všichni se křižovali a strnuli
hrůzou.
Toho okamžiku využil neznámý
a rychle zmizel z hodovní síně. Sedl
na koně a rychle ujížděl od hradu
dolů. Tu náhle spatřil před sebou
kříž. To se mu stalo osudným. Ztratil rovnováhu a střemhlav sletěl
z koně. Náraz byl tak prudký, že
po jeho dopadu zůstaly jeho hlava
a kopyto vyznačeny ve skále a jsou
tam dodnes.

jí za to. Po loňském vyprodaném
koncertu Wabiho Daňka k nám
přijede zahrát folkový guru Vlasta
Redl.“
Kompletní kulturní program
zájemci naleznou na stránkách
www.hradstaryjicin.cz.
Arnošt Pokorný
kastelán a správce hradu

Dnes si mohou návštěvníci hradu
prohlédnout hradní zříceninu, zrekonstruovanou hradní věž, která
byla v minulosti šatlavou, z které je překrásný výhled do okolí.
Občerstvit se v hradní restauraci,
která je v sezonu v provozu denně
od 9.30 do 17.00 hodin. Nespočet
kulturních akcí, které hrad nabízí
upřesňuje kastelán hradu Arnošt
Pokorný: „Pro tento rok chystáme
akce, které se těšily v loňském roce
velkému zájmu i novinky, které sto-

Přijměte pozvání na Brumov – první strážní hrad Valašského království
Přijďte si odpočinout do krásného
prostředí bělokarpatské přírody
a my vás na oplátku seznámíme
s bohatou historií tohoto místa.
Nejvýznamnější památkou Brumova-Bylnice je zřícenina původně
královského románského hradu
založeného nejspíše Přemyslem
Otakarem I. Na počátku 13. století k ochraně východní hranice
království. Po celá staletí až do
počátku 18. století chránil hrad
Brumov průstup Vlárským průsmykem před Tatary, Turky, Kumány a jinými asijskými nájezdníky.
Nesčetněkrát bylo brumovské panství drancováno uherskými vojsky
a vzbouřenci. Po dvou velkých
požárech v letech 1760 a 1820 byl
hrad natrvalo opuštěn a roku 1827
se z něj stává ruina.



Od roku 2000 nabízí „znovu objevený“ hrad návštěvníkům kromě
příjemného prostředí i stálé expozice v zachovalých sklepích o his-

torii místa, o Valašském království,
o Bílých Karpatech… Různé převážně fotografické výstavy je možné
zhlédnout v malé Hradní galerii.

Návštěvníci si mohou zpestřit prohlídku hradu třeba střelbou z kuše,
focením ve valašském klobúku
s valaškú, v gotické půlzbroji nebo
se dle možností nechat pasovat na
brúmovského Valacha. U skupinových výletů lze domluvit i krátký výklad kastelána. V průběhu
sezony se na hradě konají kulturní
a zábavná vystoupení jako je divadlo, hudební vystoupení, pohádkový hrad, strašidelný hrad… Od
roku 2007 probíhají v netradičním
prostředí hradní zříceniny i svatební obřady.
Otvírací doba: duben až říjen 9.00
až 12.00 a 13.00 až 17.00 hodin.
Vstupné: 20 Kč, zlevněné 10 Kč
Více informací najdete na:
http://hrad.brumov-bylnice.cz
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H radní B alíčky

zážitků

– H rad B rumov, H ukvaldy, Š tramberk

Svatba na Hradě Brumov

Obsah balíčku: • Svatební obřad na
zřícenině hradu Brumov (nádvoří
nebo sklepení) • Instalace slavnostních praporů • Ozvučení hifi soupravou postačující k pokrytí nádvoří
i sklepení (výběr hudby na snoubencích, třeba i rokenrol, nutno dodat
ve formátu MP3, WMA), klasickou
hudbu máme • Na přípitek střílíme
z kanonu • Na sezení je 12 kovaných kovových křesílek s dřevěným
obložením pro nejbližší příbuzné •
Přivítání hradním pánem s pážetem
• Lze domluvit báseň nebo flétnu
(dle situace) • Nebráníme se ničemu,
pokud to nenaruší právní a zákonné požadavky na obřad.
Celkový čas:
Počet účastníků:

Sezona, počasí:

Kdy objednávat:
Lokalita:

Cca 1 hodina.
Na nádvoří je počet svatebních hostů prakticky
neomezen. V hradním sklepení se do praporové
místnosti vejde cca do 30 osob. Horní nádvoří je po
dobu svatebního obřadu pro veřejnost uzavřeno.
Od 1. dubna do 31. října. V případě deště je oddávání realizováno ve sklepních prostorech nebo na
baště (americká svatba jen se svědky například).
Za deště tak do 30 osob.
Minimálně 1 měsíc předem.
Hrad Brumov.

Posezení u ohně a opékání pod Trúbou
Rádi posedíte u ohníčku, povídáte si
s přáteli, opečete si buřtíka, máte rádi
praskání a vůni ohně, rádi koukáte do
plamenů? Pokud jste si odpověděli ano,
jste na správném místě. A co takhle si
posedět a opékat na nádvoří pod Trúbou a krásným večerním výhledem na
město Štramberk?
Obsah balíčku: • Pronájem místa a nachystání přenosného ohniště, které
je možno umístit na jedno ze čtyř míst na dolním a horním nádvoří • Koš
naštípaného dřeva k pálení, s kterým vydržíte cca 2–3 hodiny • V případě potřeby více dřeva je možnost jeho dokoupení • Lavičky nebo židličky
a stůl pro 6-8 osob k sezení • Opékací pruty • Člověka k ruce na nachystání
ohniště, dřeva a všeho co bude potřeba • Uhašení a úklid místa.
Tělesné předpoklady: Vhodné pro dospělé i děti všech věkových kategorií, bez omezení.
Celkový čas:
Cca 3 hodiny nebo déle. Opékání doporučujeme až
po 19 hodině, kdy se nádvoří hradu vylidní.
Počet účastníků:
1–8 osob. Pro více osob je možné za příplatek
zapůjčit další stoly, židle apod.
Oblečení, vybavení: Vhodné oblečení vzhledem k ročnímu období a klimatickým podmínkám. Na Trúbě občas vyfukuje
a večery bývají chladné.
Sezona, počasí:
Celoročně za příznivého počasí.
Kdy objednávat:
Nejlépe 1 týden předem, ale operativně i dříve.
Lokalita:
Štramberk.
Kód balíčku:
POH 137 396
Orientační cena:
800 Kč včetně DPH (1–8 osob)

Obsah balíčku: • Zážitkové
odpoledne (večer) na hradě Hukvaldy se středověkou
tematikou • Možno na přání
nachystat: Raut v hradní kulatině, švédské stoly ve středověkém stylu s grilováním masa
apod. • historický šerm • divadlo • právo útrpné – mučírna
• ohňová show • dobová hudba • kejklíři apod. • Varianty:
A: Zájemci nebudou chodit po hradě, nýbrž jen sedět, hodovat a program
se bude dít přímo před nimi • B: Zájemci budou chodit po hradě, při hodování zhlédnou jen část programu. Zbytek programu bude umístěn v různých zákoutích hradu, kde si i na vlastní kůži vyzkouší některé středověké
dovednosti, seznámí se se zbraněmi a zbrojí apod. Vše zábavnou a naučnou formou.
Tělesné předpoklady: Bez omezení, vhodné i pro rodiny s dětmi.
Celkový čas:
Záleží na výběru programu a přání klienta.
Počet účastníků:
Ideálně pro 10–50 osob. Možno domluvit i pro větší skupiny.
Diváci:
Přítomnost diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Sportovní nebo outdoorové oblečení podle ročního období a počasí.
Sezona, počasí:
Duben až říjen. Nejlépe v odpoledních či večerních hodinách. Doporučujeme večerní program,
jednak bude hrad k mání jen pro vás a navíc večerní atmosféra hradu je unikátní. Jen za příznivého
počasí. Za deště nelze realizovat.
Kdy objednávat:
Optimálně měsíc předem.
Lokalita:
Hrad Hukvaldy.

Slaňování v Trúbě aneb 30 metrů vertikálního adrenalinu
Pokud chcete kouzlo staré gotické věže okusit trochu jinak, než jen obvyklým výstupem a sestupem,
jste tady správně. Dolů se lze dostat i zajímavějším
způsobem – na laně! Pokud jste si mysleli, že lze
slaňovat pouze ze skály a venku, jste na omylu. Je
tady Trúba, 40m věž, která ve svých útrobách skrývá úžasný prostor, do kterého se můžete zhoupnout a spustit. Neváhejte a vyzkoušejte jedinečný
zážitek jako vystřižený z pevnosti Boyard! Můžete
si vybrat, jestli jej chcete zažít ve dne nebo v noci!
Obsah balíčku: • Slanění uvnitř 40m vysoké Štramberské Trúby. Ke zdolání služby není zapotřebí zvláštní fyzické síly. Účastník se obleče do úvazku, nasadí si helmu, bude seznámen s vybavením (karabina, kyblík, lano),
které během slanění bude používat. Dále bude seznámen se způsobem
jištění a základními pravidly. Následně překročí zábradlí a bude se sám
spouštět prostorem dolů. Bezpečnost účastníka zajišťuje instruktor dalším jistícím lanem. • Aktivita nezahrnuje pojištění. Připojištění na sportovní aktivity Vám v případě Vašeho zájmu zajistí naše CK.
Tělesné předpoklady: Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu
zdravotnímu stavu, ale jinak je služba určena pro
každého, malé i velké (od 140 cm do 220 cm).
Celkový čas:
Čas je závislý na počtu osob. 5–10 minut/osoba.
Počet účastníků:
Počet účastníků není omezen.
Oblečení, vybavení: Sportovní a pohodlné oblečení, dle počasí.
Sezona, počasí:
Celoročně, realizace služby není závislá na počasí.
Kdy objednávat:
Doporučujeme 14 dní předem.
Lokalita:
Štramberk.
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Chcete, aby Váš svatební den byl
opavdu romantický? Pak je svatba
na hradě určena právě Vám.

Hrad Hukvaldy se středověkou tematikou

B áječná

místa , akce a aktivity

2009 – B rumov -B ylnice

Brumov-Bylnice
zážitkové noviny

Aktivity v Brumově-Bylnici
Fit centra

Kryté bazény

Fit studio Brumov
Tělocvična, sídl. Družba 1178,
763 31 Brumov-Bylnice
tel.: 603 975 130, posilovna s novým strojem na posílení břicha.
MIMI studio
Sídl. Družba 1188, 763 31 Brumov-Bylnice, tel.: 608 888 090
Masáže, solárium, pedikúra

Krytý bazén 16 × 9 m se saunou
Masážní studio – nutno objednat:
tel. 737 349 937 nebo 603 740 261
Areál ZŠ
sídl. Družba 1178,
763 31 Brumov-Bylnice
tel.: 577 330 215, 608 984 661

Kuželky
Golf
Soukromé golfové hřiště
tel.: 603 224 900
9 jamek, možnost základní instruktáže pro začátečníky, zapůjčení
míčků a základního vybavení

Kuželna a tenisový areál restaurace TOPAS
sídl. Družba 1218, 763 31 Brumov-Bylnice, tel.: 577 330 695
Dvě samostatné kuželkářské dráhy
a 4 antukové tenisové kurty.

Letní stadiony
Víceúčelový sportovní areál
sídl. Družba,
763 31 Brumov-Bylnice
tel.: 577 331 446, 737 944 665
Minikopaná, tenis, odbíjená, košíková, 200 metrový běžecký ovál,
skok daleký, sociální zázemí

Koloběžky
KOLO-BĚŽKY Brumov-Bylnice
pěší turistika, cykloturistika
tel.: 608 984 661
e-mail: kolo-bezky@kolo-bezky.cz
web: www.kolo-bezky.cz

Koupaliště
a vodní plochy
Venkovní koupaliště 13,2 × 25 m
Za areálem FC Elseremo Brumov
tel.: 608 984 661, 732 853 982
Dětský bazén, chrlič vody, divoká
řeka, masážní trysky, v areálu je
dále hřiště na plážový volejbal.

Paintball
Soukromé hřiště
tel.: 732 548 885, 608 926 360

Plážový volejbal
Venkovní koupaliště 13,2 × 25 m
Za areálem FC Elseremo Brumov
tel.: 608 984 661, 732 853 982
Dětský bazén, chrlič vody, divoká
řeka, masážní trysky, v areálu je
dále hřiště na plážový volejbal.

Kulturní akce v Brumově-Bylnici
od 1. července do 31. prosince 2009
Benátky pod sněhem, Divadelní představení souboru Semtamfór v hradním amfiteátru
14., 15. 8. Setkání muzikantů v Bílých Karpatech, 7. ročník Mezinárodního
hudebního a folklorního festivalu
23. 8.
Pohádkový hrad – tentokráte plný překvapení, Zábavné i soutěžní odpoledne pro malé i velké s kulturním programem
30. 8.
Opice Žofka, Divadelní představení pro děti v podání Městského
divadla Zlín v hradním amfiteátru
4. 9.
Balada pro banditu, Divadelní představení v podání Městského
divadla Zlín v hradním amfiteátru
11. 12. Předvánoční jarmark lidových řemesel
O dalších akcích budeme průběžně informovat na www.brumov-bylnice.cz

Sauny
Krytý bazén 16 × 9 m se saunou
Areál ZŠ, sídl. Družba 1178,
763 31 Brumov-Bylnice
tel.: 577 330 215, 608 984 661

Skateparky
Skatepark pod brumovským
hradem
tel.: 732 768 549
Areál bývalého koupaliště v podhradí je vhodný pro skateboarding,
agresive inline, Freestyle PMX.

Spinning
Spinning centrum Zvonek
ul. Široká 178,
763 31 Brumov-Bylnice (objekt
bývalé školy za mototechnou)
tel.: 608 446 099
SPINBIKE CLUB Brumov
ul. Kloboucká, 763 31 Brumov-Byl-

Stolní tenis
Tělocvična DDM
ul. Široká 184,
763 31 Brumov-Bylnice
tel.: 577 330 586, 732 912 669
Nutná rezervace

tenis
Areál FC Triodyn Bylnice
Pod Strání
ul. Mýto 44,
763 31 Brumov-Bylnice
tel.: 577 331 036
1 antukový kurt
Kuželna a tenisový areál
restaurace TOPAS
sídl. Družba 1218,
763 31 Brumov-Bylnice
tel.: 577 330 695
Dvě samostatné kuželkářské dráhy
a 4 antukové tenisové kurty.

#SVNPW#ZMOJDF
V údolí pod Holým vrchem (830 m) 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 přestavěn na mohutnou pevnost.
Nejstarší písemná zmínka se vztahuje již k roku 1224, kdy se na královských listinách Přemysla Otakara I. objevuje jméno hradu, který se stal centrem východomoravské oblasti při Vlárském průsmyku
a zároveň sídlem mnoha šlechtických rodů.
Díky sousedství s Uhry byli obyvatelé celého kraje sužováni vojenskými taženími. Vlárským průsmykem
postupně pronikala vojska Kumánů, Tatarů, kuruců i vojska husitská. Obzvlášť krutě se na 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 1573 je nejstarším průmyslovým podnikem na Valašsku a společně
s přilehlými pivovarskými rybníky tvoří unikátní památkově chráněný objekt, i když pivo už se tam dnes
nevaří. 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 návštěvu městského muzea, 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 CHKO Bílé Karpaty, nabízí možnost pěší turistiky, cykloturistiky
i lyžařských túr. K dispozici jsou mimo jiné sportovní hala, krytý bazén se saunou, letní koupaliště
a tenisové kurty.
Dne 6. 5. 2000 byla na hradě otevřena stálá expozice o historii místa, expozice CHKO Bílé Karpaty a Valašského království. O rok později byl jmenován Strážním a hraničním hradem Valašského království.

Městské muzeum
a informační středisko Brumov-Bylnice
Podzámčí 861, tel.: 577 330 138
e-mail: muzeumbb@volny.cz

18. 7.
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nice (1. patro jídelny u MEZu)
tel.: 731 572 554, 577 331 020

Městský úřad Brumov-Bylnice:
náměstí Hildy Synkové 942
tel.: 577 305 111, fax: 577 305 112
e-mail: radnice@brumov-bylnice.cz
hradbrumov@seznam.cz
web: www.brumov-bylnice.cz
http://hrad.brumov-bylnice.cz

www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz

B áječná místa , akce a aktivity 2009 – H ukvaldy, L ašská brána
Kulturní akce na Hukvaldech od 1. července do 31. prosince 2009
projekt mezzosopranistky
Edity Adlerové a flamencové tanečnice Jany Drdácké,
Hrad
19. 7. 15.00 h. Koncert komorní hudby: Sukův komorní
orchestr, Hrad
25. 7. 15.00 h. Odpoledne arabské poezie: Libanonský
klub Z literárního díla libanonského básníka Chalího
Džibrána a dalších osobností arabské poezie. Recitace: Jan Fišar – sólista
činohry Národního divadla moravskoslezského
v Ostravě, Hrad
20.00 h. Koncert Marcela Khalifé, Účinkují: Al
Mayadine Quartet Marcel
Khalifé – oud (arabská
loutna), vokál, Peter Herbert – kontrabas, Bachar
Khalifé – bicí, Rami Khalifé – klavír, Amfiteátr
26. 7. 14.00 h. Komorní koncert:
Ivana Dohnalová – harfa.
Hudební recitál hukvaldské rodačky, čerstvé absolventky Hudební akademie
múzických umění v Praze,
Kostel v Rychalticích
17.00 h. Soubor lidových
písní a tanců HLUBINA
Vystoupení známého folklorního souboru, který
udržuje a rozvíjí tradici

především lašského, slezského a hornického folkloru, Amfiteátr
4.–5. 7. Oživlá historie – Rekonstrukce
bitvy,
Hrad
Hukvaldy
11.–12. 7. Návrat středověku na
hrad Hukvaldy – po celý
víkend rytířské souboje, stateční rytíři a krásné dámy, v sobotu večer
ohňová show – noční rytířské představení, dobový
hudební doprovod, v sobotu ohňová show
18. 7. Večerní sjezd strašidel na
hradě Hukvaldy – doprovodný program v hradní
mottě – O zazděném preclikáři – divadelní představení, tradiční sjezd strašidel, bubáků a jiných bytostí na hradě, právo útrpné
– katovna Ordál
25. 7. Dobývání hradu – III.
Ročník
rekonstrukce
gotické bitvy – třetí ročník
rekonstrukce gotické bitvy
o hrad Hukvaldy aneb jak
se Frank rozhod dobýt hrad
zpět. Třikrát za den bitva.
Hrad plný rytířů, krásných
dam, dobová ležení, středověké tržiště
1.–2. 8. Po stopách zbojníka
Ondráše, děti v doprovo-

du hukvaldské víly hledají
poklad zbojníka Ondráše,
cestou je však čekají různé
nástrahy
8. 8. Rytíři na hradě – rytířská
klání po celý den, stateční
rytíři a krásné dámy
15. 8. Večerní sjezd strašidel
aneb bojíme se ještě jednou – tradiční sjezd strašidel, bubáků a jiných bytostí na hradě aneb jsme tady
ještě jednou. Doprovodný
program v hradní mottě:
O zazděném preclikáři –
divadelní představení, právo útrpné – katovna Ordál
29.–30. 8. Hrad opět ožívá – netradiční prohlídky hradu
s průvodcem, můžete
spatřit postavy, které se
vážou k historii hradu, těší
se na Vás Přemysl Otakar
I., Hejtman Harasovský,
zbojník Ondráš a jiní
12.–13. 9. Vinobraní, symbolické
ukončení sezony, rytířské
slavnosti po celý víkend,
doprovodná dobová hudba, velkolepé hradní grilování, nabídka kvalitních
tuzemských vín
29. 11. Ondřejská pouť, ranní bohoslužba v kapli sv.
Ondřeje, tradiční předvánoční setkání přátel na
hradě Hukvaldy

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

P
Aktivity na
Hukvaldech

ůvabná obec Hukvaldy se nachází na úpatí Palkovických hůrek a dominuje jí zřícenina jednoho z nejmohutnějších středověkých hradů na Moravě. Ten je navštěvován také díky kulturním
akcím – středověké rytířské slavnosti, koncerty, divadelní představení, Ondřejská pouť, slet čarodějnic a setkání strašidel.
esta 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 památník 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.

C

tenis
Areál hřiště kopané
tel.: 602 703 440, pan Drlík, nutno
telefonicky objednat

www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz
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3.–26. 7. XVI. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO
FESTIVALU
JANÁČKOVY HUKVALDY 2009
Konaný pod záštitou
manželky prezidenta České republiky – paní Lívie
Klausové
3. 7. 17.00 h. Komorní koncert:
Lada Fedorová – housle, doprovází Mgr. Lucie
Kautská – piano, Jan Fišar
– mluvené slovo, Památník
Leoše Janáčka
4. 7. 15.00 h. Komorní koncert:
Janáčkovo quarteto Brno,
Hrad
19.00 h. Pietro Mascagni:
SILVANO, Účinkuje: Štátna opera Banská Bystrica,
Slovensko, Amfiteátr
5. 7. 15.00 h. Koncert komorní
hudby: Janáčkův komorní
orchestr, Spoluúčinkuje:
Ivana Dohnalová – harfa,
Hrad
6. 7. 15.00 h. Koncert polské
renesanční a barokní hudby: Účinkuje: Camerata
Cracovia – Kraków (Polsko), Hrad
11. 7. 15.00 h. Komorní koncert:
Jiří Vodička – housle, Martin Kasík – klavír, Hrad
12. 7. 20.00 h. Koncert tří tenorů: Giovanni B. Palmieri
(Itálie), Tiziano Barbafiera (Itálie), Ennio Capece
(Itálie), Filharmonie Hradec Králové, Diriguje Rastislav Štúr (Slovensko),
Amfiteátr
18. 7. 20.00 h. Carmen & Flamenco, Hudebně taneční

B áječná

místa , akce a aktivity

2009 – Kopřivnice , L ašská

brána

V LAŠSKÉ BRÁNĚ BESKYD SE LETOS STÁLE NĚCO HLEDÁ … TAJEMNÁ LETNÍ HRA O CENY
KDO HLEDÁ, NAJDE! A SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ FOTOGRAFII OBLASTI
KDO HLEDÁ,
NAJDE!
Stejně jako v loňském roce, i letos
se můžete vydat
po stopách fiktivní postavičky Lojzy Lacha a společně s ním hledat
tajemství Lašské
brány Beskyd. Do
konce prázdnin v obcích Kopřivnice, Štramberk, Příbor, Hukvaldy
a Kozlovice probíhá letní tajemná
hra „Kdo hledá, najde!“. Při ní
zažijete spoustu zábavy, poznáte
krásnou přírodu, kulturní i technické památky a místní gastronomické speciality.
Aby jste se mohli hry zúčastnit,
potřebujete hrací plán Lojzy Lacha.
Ten získáte v informačních centrech Lašské brány Beskyd, u zapojených subjektů nebo si jej můžete
vytisknout ze stránek www.lasskabrana.cz/hra. Podle plánu budete
procházet zajímavá místa Kopřivnicka a odpovídat na otázky, které
se k nim vztahují.
Hra je rozdělena do tří úrovní
náročnosti a bude záležet pouze na
Vás, o jak atraktivní cenu budete
hrát. Ceny do hry věnovaly obce
Lašské brány, zapojené subjekty
a partneři hry. Pro výherce jsou
připraveny poukazy na konzumaci,
služby či ubytování, pivní soudek,
mobil a další hodnotné věcné dary.
Pokud odhalíte dostatečný počet
tajemství, zašlete své odpovědi
s označením „Kdo hledá, najde!“
do 4. 9. 2009 na adresu: Město

Kopřivnice, Štefánikova 1143,
742 21 Kopřivnice, nebo je osobně
předejte na informačních centrech
Lašské brány Beskyd.
Bližší informace o tajemné hře,
jejich pravidlech a hrací plán
naleznete na webových stránkách
www.lasska-brana.cz/hra.

údaji, která je k dispozici ke stažení
na webu www.lasska-brana.cz/
fotoLBB. Po uzávěrce soutěže
budou nejlepší fotografie vystaveny na webu soutěže a autoři tří nejlepších budou odměněni.
Informace o soutěži, přihlášku a její pravidla nalezne na stránkách
www.lasska-brana.cz/fotoLBB.

Hlavní mediální partner hry

Budeme rádi, když se do hledání

v Lašské bráně Beskyd zapojíte,
ale především, když ji navštívíte
a poznáte.
Partner soutěže

POZVÁNÍ DO
KOPŘIVNICE

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ
FOTO Lašské brány
V Lašské bráně Beskyd nehledáme pouze tajemství, ale také nejlepší fotografie této oblasti. Proto
byla vyhlášena soutěž „O nejlepší
foto Lašské brány Beskyd“, které se můžete zúčastnit do 30. října
2009.
Lašská brána je charakteristická
množstvím kulturních i technických památek, stejně jako spoustou krásných přírodních zákoutí.
Pokud rádi fotíte nebo vlastníte
fotografie vztahující se ke Kopřivnici, Příboru, Štramberku či Hukvaldům, neváhejte a zašlete nám je
v minimální velikosti 10 x 15 cm,
s označením „Fotografická soutěž“ na adresu: Město Kopřivnice,
Lukáš Filip, Štefánikova 1163,
742 21 Kopřivnice nebo v minimálním rozlišení 640 x 480 pixelů na
e-mail info@lasska-brana.cz.
Kolik fotografií zašlete, bude
záležet pouze na vás. Přiložte k nim
přihlášku se svými kontaktními

Navštivte Kopřivnici, mladé a dynamické město,
které má svým návštěvníkům co nabídnout. Mezi
nejzajímavější místa patří:

Technické muzeum Tatra

• ve kterém spatříte kompletní sbírku automobilů
značky Tatra, první automobil v RakouskuUhersku „Präsident“, aerodynamické vozy nebo
vzduchem chlazené motory

Expozice Emila a Dany Zátopových

• věnována slavnému olympioniku a rodáku města
Kopřivnice Emilu Zátopkovi a jeho ženě Daně,
symbolizuje atletický ovál se stupni vítězů a atmosférou závodů
• obsahuje informace o sportovních úspěších,
autentické fotografie, medaile, trofeje, plakety
a upomínkové předměty

Lašské muzeum v Šustalově vile

• zde se seznámíte s kopřivnickou majolikou,
keramikou a kachlovými kamny místní továrny na
hliněné zboží
• nachází se zde expozice věnována kopřivnickému
rodáku, malíři a ilustrátorovi Zdeňku Burianovi
a dalším místním rodákům

Muzeum Fojtství

• jedná se o nejstarší dochovanou stavbu
v Kopřivnici, ve které nahlédnete do historie
města, místních zvyků a tradic
• dále zde navštivte stálou expozici bryček a kočárů

Rozhledna Bílá hora

• poskytuje rozhled na Lašskou bránu, ale i na celé
panorama Beskyd a Jeseníků
• svým vzhledem symbolizuje spirálu života „DNA“
a její výška dosahuje 43 metrů
Foto: L. Fojtík, archiv města Kopřivnice

zážitkové noviny
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Lašská naučná stezka

• vede nejkrásnějšími místy města, pozoruhodná
je např. Janíkova louka, zřícenina hradu Šostýn,
Raškova vyhlídka nebo Motýlí údolí
• na 16 km dlouhé stezce se nachází 16 tematických
zastavení, z kterých se dozvíte o místní historii,
botanice, zoologii či geologii

www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz

IC Kopřivnice

Obránců míru 368
742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 821 600
fax: +420 556 821 488
e-mail: ic@koprivnice.cz
www.koprivnice.cz
www.lasska-brana.cz
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Aktivity v Kopřivnici

Bowling centrum
Husova 1310, 742 21 Kopřivnice
tel.: 556 808 088
web: www.bowling-centrum.cz
e-mail: info@bowling-centrum.cz
Bowling Number 92
Francouzská 1198, 742 21
Kopřivnice
tel.: 723 002 303
Relax centrum
Česká 318, 742 21 Kopřivnice
tel.: 604 365 066
bowling, squash, fitness, solárium

Cykloturistika
Cykloturistické trasy
1. Cyklistické kondiční okruhy
„Šostýn“ vhodné pro MTB
Výchozím bodem pro všechny
kondiční okruhy je Janíkovo sedlo,
které leží v údolíčku mezi Holým
vrchem, Pískovnou a Červeným
kamenem. Název sedla vznikl podle
nadhajného Janíka, jehož hájovna
v sedle dodnes stojí. Při projíždění okruhů lze navštívit Raškovu
vyhlídku nebo nedalekou zříceninu hradu Šostýna. Hned několik
míst na okruzích nabízí nádherný
výhled na Moravskoslezské Beskydy a okolní krajinu.

* Okruh „Holý vrch“
(5 km/163 m převýšení)
– okruh vede kolem kopce Holý
vrch u Vlčovic, okruhu dominuje
extrémně prudký sjezd z Janíkova sedla nad Lichnov, a také brod
v jiném místě trasy
– výškově nejnáročnější okruh
s dlouhým stoupáním v závěru trasy ve sklonu 12–14 %.
* Okruh „Pískovna“
(2,4 km/67 m převýšení) – malý,
ale záživný lesní okruh v blízkosti
Janíkova sedla na Červeném kameni. Okruh je náročný na kondici.
V obou směrech překonáte vždy
v úseku pěti set metrů a ve sklonu
11 až 12 % převážnou část z celkového převýšení.
2. Cykloturistický okruh „Paseky“ (10 km, vhodný pro treková
kola a MTB)
– okruh vhodný pro rodinné výlety
s dětmi, z Kopřivnice do obce Závišice, pak kolem Příboru a zpět do
Kopřivnice, převážně po šotolinových polních cestách.

FIT CENTRA
Fitcentrum RODO – zimní stadion
Masarykovo náměstí 540,
742 21 Kopřivnice, tel.: 556 821 225
web: spsk.koprivnice.org
e-mail: spsk@koprivnice.org
Relax centrum
Česká 318, 742 21 Kopřivnice
tel.: 604 365 066
bowling, squash, fitness, solárium
Sport & Relaxace Birijus
Záhumenní 1161, 742 21 Kopřivnice
tel.: 556 872 271, 731 482 627
www.birijus.com, info@birijus.com
masáže, solárium, sauna, infrasauna, spinning, vířivka, fitbox, aerobic

Koně a jízdárny
Bubla City Ranch
742 21 Kopřivnice, tel.: 731 446 720
web: www.bublaranch.cz
e-mail: info@bublaranch.cz
základní výuka jízdy, vyjížďky do
okolí, jízda na poníkovi

Přehrada Větřkovice
Místní část Lubina,
742 21 Kopřivnice
Sypaná hráz má délku 460 m, největší hloubka je 13,5 m. Dětský
koutek, vodní sporty, rybaření,
občerstvení, okolí vhodné pro pěší
turistiku.

Kryté bazény
Krytý bazén Kopřivnice
Husova 1314, 742 21 Kopřivnice
tel.: 556 813 254
web: spsk.koprivnice.org
e-mail: spsk@koprivnice.org
plavecký bazén, dětský bazén se
skluzavkou, finská sauna, řecká
lázeň, masáže, snack bar

Letní stadiony
Letní stadion
Komenského 830, 742 21 Kopřivnice
tel.: 556 813 373
web: spsk.koprivnice.org
e-mail: spsk@koprivnice.org
travnaté hřiště na kopanou, tréninkové hřiště, atletická dráha, plochá
dráha, 3 volejbalové kurty, antukový tenisový kurt

3. Cykloturistická trasa
„Hukvaldy–Kopřivnice–Příbor“
(9,5 km, vhodné pro treková kola
a MTB)
– trasa vedoucí z Příbora polními
cestami (asfalt a šotolina) kolem

Foto: L. Fojtík, archiv města Kopřivnice

Bowling

přehrady Větřkovice a od Mnišího
na Hukvaldy.

Foto: L. Fojtík, archiv města Kopřivnice

Koupaliště
a vodní plochy
Letní koupaliště
Husova 49, 742 21 Kopřivnice
tel.: 556 813 373, 556 813 747
web: spsk.koprivnice.org,
e-mail: spsk@koprivnice.org
plavecký bazén, bazén pro neplavce s vodním tobogánem, hřiště na
plážový volejbal, travnatá plocha na
kopanou, půjčovna sport. potřeb

Lezecké stěny
Zimní stadion
Masarykovo nám. 540,
742 21 Kopřivnice
tel.: 556 812 204, 556 821 225
web: spsk.koprivnice.org
e-mail: spsk@koprivnice.org
ledová plocha (mimo hlavní sezonu
možnost využití pro in-line hokej,
florbal, tenis, volejbal, bruslení na
kolečkových bruslích), tělocvična

www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz
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* Okruh „Červený kámen“
(6,5 km/112 m převýšení) – lesní
trasa kolem masívu hřebene Červený kámen, jsou zde krásné výhledy na beskydské kopce: Pustevny,
Radhošť, Velký Javorník a další.
Jedná se o méně náročný okruh.
Pouze ve třech místech je nutno
překonat kratší stoupání ve sklonu
12–14 %.

místa , akce a aktivity

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

Povoznictví
Bubla City Ranch
742 21 Kopřivnice
tel.: 731 446 720
web: www.bublaranch.cz
e-mail: info@bublaranch.cz
základní výuka jízdy, vyjížďky do
okolí, jízda na poníkovi

Krytý bazén Kopřivnice
Husova 1314,
742 21 Kopřivnice
tel.: 556 813 254
web: spsk.koprivnice.org
e-mail: spsk@koprivnice.org
plavecký bazén, dětský bazén se
skluzavkou, finská sauna, řecká
lázeň, masáže, snack bar
Sport & Relaxace Birijus
Záhumenní 1161,
742 21 Kopřivnice
tel.: 556 872 271,
731 482 627
web: www.birijus.com
e-mail: info@birijus.com
masáže, solárium, sauna, infrasauna, spinning, vířivka, fitbox,
aerobic

JOOLA + síťky JOOLA,
šatny, sprchy, občerstvení, zapůjčení pálek …

Spinning
Sport & Relaxace Birijus
Záhumenní 1161,
742 21 Kopřivnice
tel.: 556 872 271, 731 482 627

Střelba
Sportovní střelecký klub Tatra
Kopřivnice
ZŠ Sv. Zdislavy
Štefánikova 117
tel.: 603 953 960, 603 856 524
web: sskkoprivnice@centrum.cz

Skateparky

Rybolov
Přehrada Větřkovice
Místní část Lubina,
742 21 Kopřivnice
Sypaná hráz má délku 460 m, největší hloubka je 13,5 m. Dětský
koutek, vodní sporty, rybaření,
občerstvení, okolí vhodné pro pěší
turistiku.

Sauny

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

tenis

Solné jeskyně

Hotel Olympia
Kpt. Jaroše 1399,
742 21 Kopřivnice
tel.: 556 843 007
web: www.hotel-olympia.cz
e-mail: recepce@hotel-olympia.cz,
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Foto: L. Fojtík, archiv města Kopřivnice

Minigolf

brána

finská sauna, bylinná parní lázeň,
whirlpool, masáže, pedikúra, manikúra

Foto: L. Fojtík, archiv města Kopřivnice

zážitkové noviny

pro sálové sporty (basketbal, volejbal, futsal, badminton, rekreační
cvičení), gymnastická tělocvična,
lezecká stěna, fitcentrum

2009 – Kopřivnice , L ašská

Foto: L. Fojtík, archiv města Kopřivnice

B áječná

Solná jeskyně
Štefánikova 1301 (poliklinika),
742 21 Kopřivnice
tel.: 556 870 219, 607 942 851
web: www.therapon98.cz
e-mail: solnajeskyne@therapon98.cz

web: www.birijus.com
e-mail: info@birijus.com
masáže, solárium, sauna, infrasauna, spinning, vířivka, fitbox,
aerobic

Tenisový areál Kopřivnice
Dolní 46, 742 21 Kopřivnice
tel.: 606 379 432
web: tenis.koprivnice.org
Tenisová hala se dvěma kurty, pět
antukových dvorců, 2 asfaltové
minikurty, odrazová stěna.
Sportovní areál Vlčovice
Vlčovice 151,
742 21 Kopřivnice
tel.: 602 930 477
Tři tenisové kurty, travnatá fotbalová plocha.

Zimní stadiony
Squash
Relax centrum
Česká 318, 742 21 Kopřivnice
tel.: 604 365 066
bowling, squash, fitness, solárium

Stolní tenis
Kasárna – Relaxcentrum
Herna stolního tenisu
Česká 318
tel.: 604 916 085
K dispozici 2 závodní stoly zn.

Zimní stadion
Masarykovo náměstí 540,
742 21 Kopřivnice
tel.: 556 812 204, 556 821 225
web: spsk.koprivnice.org
e-mail: spsk@koprivnice.org
Ledová plocha (mimo hlavní sezonu
možnost využití pro in-line hokej,
florbal, tenis, volejbal, bruslení na
kolečkových bruslích), tělocvična
pro sálové sporty (basketbal, volejbal, futsal, badminton, rekreační
cvičení), gymnastická tělocvična,
lezecká stěna, fitcentrum.
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brána

Kulturní akce v Kopřivnici od 1. července do 31. prosince 2009
6. 7.

1. 11.
5. 11.
7. 11.

XIV. ročník Velké ceny města Kopřivnice v plavání, Krytý bazén
Vernisáž výstavy Svět dobrodružství a fantazie, Městský úřad
MOTÝLEK – přehlídka tance, zpěvu a dramatické tvorby han-dicapovaných dětí – 13. ročník, od 14.00 h. Kulturní dům
Hubertova jízda – III. ročník, Bubla City Ranch
7. 11.
9. 11.
Krmáš ve Vlčovicích
11. 11.
Den válečných veteránů, U pomníku padlých před bývalou ZŠ
náměstí
16. 11.
Krmáš v Mniší
17. 11.
Den boje za svobodu a demokracii – U pamětní desky obětem
komunismu na ul. Záhumenní
17.–18. 11. Jarmark naděje – ZŠ sv. Zdislavy
21. 11.
TATRA 2009 – Taneční liga ve standardních a latinských tancích,
Kulturní dům
Vázání adventních věnců – ZŠ sv. Zdislavy
26. 11.
27. 11.
Den pro dětskou knihu – Městská knihovna
27.–29. 11. XV. ročník Grand Prix badmintonu – Sport. hala ZŠ E. Zátopka
28. 11.
Pletení adventních věnců a suché vazby – Katolický dům Lubina
listopad KOPRCON – 7. ročník setkání fanoušků sci-fi, hororu a pří-buzných žánrů, ZŠ dr. M. Horákové
2.–3. 12. Mikulášské trhy, Centrum města před kulturním domem
5. 12.
Mikulášský trojboj, Gymnastická tělocvična zimního stadionu
Pletení vánočních ozdob ze slámy, Katolický dům Lubina
5. 12.
12. 12.
Velká cena ve vzpírání, Zimní stadion
13. 12.
Adventní koncert, Katolický dům
16.–17. 12. Vánoční trhy, Centrum Kopřivnice
Vánoční Koncert ZUŠ Z. Buriana, Katolický dům
17. 12.
18.–20. 12. VÁNOČKA – Přehlídka studentského a jinak mladého divadla,
Dům dětí a mládeže
19. 12.
Koncert pod vánočním stromem v Mniší, Před Kulturním
domem v Mniší
19. 12.
Vánoční šachový turnaj O lubinského pěšáka, Katolický dům
Lubina
24. 12.
Rozdávání betlémského světla, Centrum města před kulturním
domem a chrámem sv. Bartoloměje
26. 12.
Koledování na Štěpána, Dům s pečovatelskou službou,
středisko následné lůžkové péče
Vánoční turnaj ve stolním tenise, ZŠ sv. Zdislavy
28. 12.

VK se od 1. července stává
provozovatelem IC Kopřivnice
Vážení přátelé a klienti,
od 1. července budete moci využít
našich služeb již i v Kopřivnici.
Ve spolupráci s městem zde nově
budeme provozovat Městské Informační centrum. A co nového tedy
můžete očekávat? Kromě zachování bezplatných informačních
služeb, byste naše působení měli
poznat zejména na širší nabídce služeb a aktivit, které bude IC
nabízet. Půjde jak o služby veřejné
– wifi zdarma, miniknihovnička
s denním tiskem a místní literaturou, tak i o služby placené – prodej
vstupenek, prodej Balíčků zážitků,
organizaci programů a pobytových
zájezdů zejména v oblasti Lašské
brány, Beskyd, Valašska a Moravskoslezského a Zlínského kraje.

Prostor bude samozřejmě také pro
suvenýry a výrobky místních řemeslníků a umělců.
Místní organizace a podnikatelé
v cestovním ruchu by měly naše
působení pocítit zejména aktivním
přístupem k poskytování informací a služeb a naší otevřeností vůči
jejich námětům a aktivitám. Těšíme se na vás již i v Kopřivnici! TH
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Shromáždění při příležitosti výročí upálení Mistra Jana Husa,
Husova lípa od 18.00 h.
5.–6. 7. 4. GRAND PRIX – minigolf extraliga, Areál letního koupaliště,
hřiště minigolfu
19. 7.
Pouť v Mniší
8. 8.
Bubla City Western Show – 6. ročník, Bubla City Ranch
Kopřivnický drtič – Netradiční poloorientační cyklomaraton,
8. 8.
Start a cíl letní stadion
21.–22. 8. O pohár TATRA, a. s. – 48. ročník mezinárodního turnaje 		
mužů v házené, Sportovní hala ZŠ E. Zátopka		
22. 8.
23. ročník mezinárodního turnaje mužů a žen v házené
venkovní hřiště u letního stadionu
23. 8.
Kopřivnická pouť, centrum města
23. 8.
Open Kopřivnice – minigolf II. liga, Areál letního koupaliště,
hřiště minigolfu
28. 8.
Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Motýlek – ZŠ a MŠ Motýlek 		
dětské centrum
29. 8.
TATRAFEST, Hudební festival spol. Tatra, a. s., Polygon Tatra
29.–30. 8. III. Moravia Tour – minigolf I. liga, Areál letního koupaliště,
hřiště minigolfu
září až
Letadla japonských pilotů (nejen) ve druhé světové válce 		
listopad – minivýstava modelářského klubu APOLO Kopřivnice v rámci
projektu BRÁNA OTEVŘENA 2009 – japonská kultura
v Kopřivnici, Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s.,
září až
Fotoklub Černá slunečnice – autorské miniprofily členů
29. 11.
pražského fotoklubu, který získává ocenění po celé ČR, působí
v něm v Kopřivnici známý Ivan Bumba (výstava Krajina jako
ateliér – Šustalova vila, 2006) doplněno multimediální mini-výstavou Jáchymovské peklo, Muzeum Fojtství
září až
Komunikujeme – interaktivní výstava zaměřená na způsoby
prosinec Komunikace mezi lidmi – od šeptání do ucha až po mezikon-tinentální bezdrátové spojení, exponáty návštěvníka přinutí
k duševní i fyzické spolupráci – program pro školy, Lašské
muzeum v Šustalově vile
4.–6. 9. 40. International Tatra Veteran Rally a 26. ročník Memoriálu
Josefa Veřmiřovského
Tuning motor show, Polygon Tatra
5. 9.
5. 9.
Netradiční odpoledne, Sad dr. E. Beneše (park u vlakového
nádraží)
12. 9.
Tancem kolem světa – taneční show, Kulturní dům
16.–22. 9. Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
Běh rodným krajem Emila Zátopka + Mistrovství veteránů
19. 9.
v běhu na půlmaratón, závod ČBP, 7. ročník
Koncert městského dechového orchestru, Sad dr. E. Beneše
(park u vlakového nádraží)
27. 9.
Výstava ovoce, zeleniny, květin a hub – Katolický dům Lubina
27. 9.
Pouť a krmáš v Lubině
4.–17. 10. Dny zdraví
5.–9. 10. Týden knihoven
10. 10.
Pochod všech generací
10. 10.
Kimegal – adrenalinový závod pro rodiče, děti a týmy. Od 10.00 h.
Klubovna Junáku – svazu skautů a skautek ČR, Husova 1312
10. 10.
18. ročník Svatováclavské révy – Memoriál Bohumila Matuly.
Ústřední soutěž v přednesu umělecké křesťanské poezie a prózy.
Od 10.00 h. Katolický dům Lubina
16. 10.
ORIENT SHOW aneb Alibabův tajemný poklad – od 20.00 h.
Kulturní dům
23.–24. 10. KAFKA 2009 – 13. ročník přehlídky tvorby regionálních
a kabelových televizí ČR a SR, Kino Puls
27. 10.
Den vzniku samostatného Československého státu, Pomník
TGM na náměstí
31. 10.
XIV. ročník Velké ceny města Kopřivnice v plavání, Krytý bazén
31. 10.
Kopřivnické poháry 2009, Dům dětí a mládeže
1. 11.
Pouť ve Vlčovicích
1. 11.
Uzavírání rozhledny, Rozhledna Bílá hora
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Aktivity ve Štramberku
Koupaliště
a vodní plochy
Koupaliště Štramberk-Libotín
tel.: 608 955 220
web: www.stramberk.cz
e-mail: robert.svarc@tiscali.cz

Lezecké stěny
Horolezecké stěny (cvičné) –
Botanická zahrada Štramberk
– Jde o typickou vápencovou
oblast vnějšího okraje flyšového
pásma Karpatského oblouku
– složením se místní vápence
podobají Pálavě
– nejrozlehlejší skalní celek v této
oblasti

Čtyřkolky
Čtyřkolky
Dolní 863, 742 66 Štramberk
tel.: 777 307 736
web: ctyrkolkystramberk.wz.cz
e-mail: mirbajer@seznam.cz
Půjčovna čtyřkolek a horských kol,
přírodní terénní areál, 2 okruhy pro
děti a pro dospělé.

Možnosti lození: Váňův kámen,
„Dallas“ (pod Štramberskou
Trúbou), Kozí stěnka
– 86 cest
Kontakt, informace: Petr Pavlík,
tel.: 732 170 019

Štramberk
www.stramberk.cz
Štramberk, malebné městečko na svazích Zámeckého kopce, Bílé hory, Kotouče, Libotínských
vrchů a Červeného kamene, byl založen roku 1359
moravským markrabětem Janem Jindřichem Lucemburským. Městu i okolí vévodí zřícenina hradu
Strallenberg z 13. století s válcovou strážní věží
zvanou Trúba, upravenou v roce 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 nálezy 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 paleontologické sbírky – zkameněliny z Kotouče, archeologické nálezy z jeskyně Šipky. Část výstavy je věnována
historii hradu a města Štramberka a jedinečným národopisným sbírkám.
Doporučujeme navštívit i 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
web: www.lasska-brana.cz

Přijďte se pobavit a zavzpomínat
V letošním roce oslaví město Štramberk významné výročí. Dne 4. prosince roku 1359 syn českého krále
Jana Lucemburského, moravský
markrabě Jan Jindřich Lucemburský (1322–1375), povýšil podhradí
na město. V lokační listině se praví,
že město bylo založeno pod hradem
k zajištění míru
na severovýchodě
Moravy proti domácím a cizím nepřátelům. Město obdrželo
právo mílové, které
mu zajišťovalo, že
v okolí jedné míle
okolo města nesměl
nikdo provozovat
řemesla, která byla
provozována
ve
městě Štramberku.
Mezi další práva
uznaná městu patři-
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lo právo várečné, které mu zajišťovalo možnost vařit pivo, právo
prodávat maso a péci chleba. Každé úterý byl povolen týdenní trh.
Městské právo stanovovalo v čele
města rychtáře s dědičnou rychtou
a konšely. Město bylo zproštěno
všech platů a dávek markraběti.
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Kulturní akce ve Štramberku od 1. července do 31. prosince 2009
16. 8.

Promenádní koncert – Tóny výročního roku – Vystoupí
Dechový orchestr Javořinka z Lichnova pod vedením Radka
Kahánka, Národní sad od 15.30 h.
5. 7.
5. Cyrilometodějské slavnosti, náměstí Štramberk
Co se dělo za dávných časů, od 11.00 h., Hrad Štramberk,
11. 7.
seznámení s historií lukostřelby, možnost vyzkoušet střelbu
z luků, sportovní a historické luky a šípy, exhibiční vstupy,
večer – ohňová show
12. 7.
Promenádní koncert – Tóny výročního roku – Vystoupí
Dechová hudba Z Hustopečí n. B. pod taktovkou Petra Kopeckého, Národní sad od 15.30 h.
Hodokvas valašského krále, aneb co nám chutná, Hrad
18. 7.
Štramberk od 9.00 h., dobová jídla – vlastnoručně připravená
na grilu (např. z pohanky) včetně receptů, vařené pivo, soutěž – rozpoznávání pochutin se zavázanýma očima, zdobení
a pojídání štramberských uší, večer – ohňostroj
19. 7.
Promenádní koncert – Tóny výročního roku – Vystoupí
hudební skupina Stanley’s Dixie Street Band z Kopřivnice
pod vedením Stanislava Dětského, Národní sad od 15.30 h.
Promenádní koncert – Tóny výročního roku – Vystoupí
26. 7.
Dechová hudba Záhořané pod taktovkou Bohumila Růčky,
Národní sad od 15.30 h.
8. 8.
Jak lapiť ve Štramberku loupežníka, Hrad Štramberk od
10.00 h. Netradiční přehlídka bojových technik – sumo
a hradní hry – slalom s táčkami, zatlúkání hřebíkú, hradní
golf, hod ovcú, hod trnkovú peckú do demižóna, přetahování
o demižón, rýžování švestek, dobová muzika
9. 8.
Promenádní koncert – Tóny výročního roku – Vystoupí
Hudební skupina Back Side Big Band z Prahy pod vedením
Jana Flandery, Národní sad od 15.30 h.
15.–16. 8. 5. Štramberské pivní slavnosti, náměstí Štramberk
Zakletá královna, Hrad Štramberk od 10.00 h. Záhady, mýty
15. 8.
a pověsti o Štramberku, orientální tanečnice, čtení pohádek
a příběhů, divadélko, vaření čaje z bylin

Muzeum Zdeňka Buriana – výstavy
18. 4.–18. 10. 2009 Zdeněk Burian a Gustav Krum, sezonní výstava ze
sbírek Památníku národního písemnictví v Praze
15. 11. 2009–14. 2. 2010
Štramberské motivy – výstava k 650. výročí
města, závěrečná výstava ze sbírek MNJ a soukromých sběratelů
Změna programu i termínů vyhrazena! V případě nepříznivého počasí se
ruší promenádní koncerty. Sledujte tisk, média a naše webové stránky!

www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz
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5. 7.

Promenádní koncert – Tóny výročního roku – Vystoupí Tamburašský orchestr Brač ze Studénky pod vedením Miloslava
Grohmanna, Národní sad od 15.30 h.
23. 8.
Promenádní koncert – Tóny výročního roku – Vystoupí
Sdružení hudebníků dechového orchestru města Štramberka
pod vedením Aloise Cigána, Národní sad od 15.30 h.
29. 8.
S medem do Štramberka za medvědem, Hrad Štramberk
od 10.00 h. Přírodovědná slavnost, včelaři a řezbáři při práci, řemeslná dílna – výroba produktů z vosku, jarmark včelařských produktů, soutěž v určování přírodnin a povídání
o přírodě.
Mamzelle Nitouche, amfiteátr Pod starou věží ve Štramber29. 8.
ku, Divadelní soubor Pod věží
30. 8.
Koncert křesťanské hudební skupiny Citadela z Českého Těšína, 15.30 hodin, Českobratrská církev evangelická
srpen
Výstava mečíků a ovoce, ČZS Štramberk
5. 9.
Krasosmutnění za prázdninami, amfiteátr Pod starou věží ve
Štramberku, Divadelní soubor Pod věží
12.–13. 9. Dny evropského dědictví ve Štramberku, město Štramberk
19.–20. 9. 6. Dny moravského burčáku, náměstí Štramberk
19. 9.
Zátopkovy schody, aneb Sportuje celá rodina, Hrad Štramberk od 10.00 h. Sportovní sobota pro celou rodinu, tato akce
je věnována odkazu slavných olympioniků paní Dany a Emila Zátopkových, kdy datum 19. 9. je dnem jejich společných
narozenin. Různé sportovní stanoviště pro celé rodiny – běh
s šátkem ve dvojicích, běh do schodů, …
5. 10.
Nebojsa v čarovném lese, výpravná hraná pohádka pro děti,
od 16.00 h.
14. 10.
Nestárnoucí operetní melodie, představení nejznámějších
melodií operet a muzikálů, od18.00 h.
6. Štramberská strašidla, náměstí Štramberk
17. 10.
26. 10.
Na příkaz správce VK a Svatého Václava, Hrad Štramberk
od 10.00 h. Štramberské dýňobraní neboli hallowenská párty na Štramberském hradě. Teplý punč, pečení placek z dýní
a brambor. I. ročník Dýňobraní – o nejzajímavěji vyřezávanou
dýni, večer strašidelný rej masek.
6. 11.
Posezení u cimbálu, Kulturní dům ve Štramberku od 18.00 h.
7. 11.
6. Slavnosti mladých vín, náměstí Štramberk
15. 11.
Výstava Štramberské motivy, Muzeum Zdeňka Buriana
25. 11.
Předadventní koledování, náměstí ve Štramberku v 17.00 h.
Akademie Štramberáků – kulturní spolky v dějinách času.
4. 12.
Zábavný večer pro Štramberáky a se Štramberáky – podílejí
se školy ze Štramberka, spolky aj.
4. 12.
Mikulášská pohádka pro děti, 13.00 h., Kulturní dům, Divadelní soubor Pod věží Štramberk
Jak to asi bylo + Štramberský Mikuláš,náměstí Štramberk,
5. 12.
krojovaný průvod, starodávný jarmark, hudební vystoupení,
ohňostroj
prosinec Vánoční dárek pro Štramberáky, město Štramberk
26. 12.
Živý betlém – Národní sad, pořádají divadelní spolky, chrámový sbor, schola, město Štramberk
31. 12.
6. Silvestr pod Trúbou, náměstí Štramberk
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Málokdo z návštěvníků, kteří mají
možnost v poslední době navštívit
Štramberk, nachází věci na známých místech v někdejší podobě.
„Moravský betlém“, jak se Štramberku často říká, samozřejmě
zachovává svou idylickou atmosféru hlídanou ze své majestátní výšky
Trúbou, ale jinak se mění k nepoznání. Kompletně renovované his-

torické náměstí s malým pivovarem a dalšími atrakcemi, botanická
zahrada s cvičnými horolezeckými
skalami vybudovaná nadšenci svépomocí v místě bývalého hřiště,
v kombinaci se spoustou zážitků
z dob starších i novějšího data,
dávají možnost prožít zde příjemný
den.

Truhlice
Štramberského bájného pokladu
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Trúba se od letošního roku stala strážním hradem Valašského království

…před dávnými a dávnými časy zde byla ukryta obrovská truhla, která
byla obitá kovovými pásy a železy. Našel se jen poslední dopis s mapou
místa, kde je truhla dodnes. Bylo tu sice několik odvážlivců, kteří pokoušeli
své štěstí, ale hádanky a rébusy nikdo nikdy nerozluštil. Podaří se to někomu z Vás?

Zveme Vás všechny na Trúbu, kde
budeme hledat ukrytý poklad
v neděli 14. června 2009
od 10.00 hodin
doprovodný program
– řemeslné dílny

Průběžně se mění i dominanta
města. Trúba se od letošního
roku stala strážním hradem
Valašského království, které
je jejím současným správcem.
Z důvodu zachování historie není samozřejmě ambicí
našeho osobitého království
do architektury hradu jakkoli zasahovat, ale pokusit se
vytvořit zde novou příjemnější
atmosféru jeho „oživením“,
a to pro všechny skupiny návštěvníků, od rodin s dětmi, které se mohou zapojit například
do tradičních ručních prací, až
po dobrodruhy, kterým může
být zajištěn sestup z hradní
věže po laně. Program je soustředěn hlavně na víkendové

Hlásání z Trúby
Pokračování ze sr. 3
Jaké akce chystáte?
Program akcí na letošní rok je již dávno
hotov a už také několik akcí proběhlo. První hradní akcí byl Slet čarodějnic neboli
Přízrak temné věže, a to 30. dubna, následoval Střevíc bílé paní (23. května) a Truhlice bájného Štramberského pokladu
(14. června). Jaké další akce jsou připraveny, o tom píšeme v předchozím článku.

Co je ale nyní nejdůležitější? Zprovoznit
základní činnosti tak, aby se veřejnost
cítila na hradě dobře. Dále uvést areál do
pořádku po stavební, ale také duchovní
stránce. Valašské království může vrátit
Trúbě ducha, ale o opravy národních kulturních památek se musí postarat město.
Co dělá Valašské království ve
Štramberku? Není Štramberk
spíše Lašsko?
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Laši jsou bezva a bez va Valaši a s městem
Štramberkem spolupracujeme již téměř
od začátku našeho projektu, od roku 1998
a i na Trúbě jsme v minulosti dělali akci
pro děti „Slet strašidel na Štramberské
Trúbě“, darovali jsme valašské občanství
Václavu Havlovi, svrhli jsme samozvaného
valašského krále Boleslava apod. Svým
působením ve Štramberku bychom rádi
navázali na slavnou tradici „přivandrovalců“, kteří učinili Štramberk krásnějším
a kulturnějším. Templáři byli francouzští
rytíři, Tataři byli z Mongolska, Jan Jindřich
Lucemburský byl mladší bratr římského
císaře a českého krále Karla IV., Bohumír
Jaroněk byl ze Zlína, MUDr. Adolf Hrstka
z Heřmanova Městce u Chrudimi, Matěj
Tanner z Plzně, Karel Jaroslav Maška
z Blanska, Zdeněk Burian z Kopřivnice…
Tomáš Harabiš z Čeladné

Obvyklá otevírací doba
Štramberské Trúby
květen–září:
denně
9.00–19.00 h.
duben a říjen:
denně
9.00–17.00 h.
listopad–březen
sobota a neděle 10.00–16.00 h.

a sváteční dny, je vesměs tematicky zaměřen a společným rysem je
snaha o aktivní zapojení návštěvníků. Proč si nezkusit třeba zhotovit
vlastní nádobu na hrnčířském kruhu, zastřílet si z luku, prohlédnout
si hrad netradičním způsobem za
doprovodu pohádkových postav či
potkat se s paní Zátopkovou a zažít
na vlastní oči, že na Trúbu lze vyjít
po schodech v jakémkoliv věku.

Vybírat lze z různých akcí:
Co se dělo za dávných časů		
sobota 11. 7. 2009 od 11.00 hodin
střelba z luků, sportovní a historické luky a šípy, večer –ohňová show
Hodokvas Valašského krále, aneb
co nám chutná
sobota 18. 7. 2009 od 9.00 hodin
dobová jídla na grilu včetně receptů, vařené pivo, soutěž, zdobení uší
Hradní hry			
sobota 8. 8. 2009 od 10.00 hodin
bojové techniky (sumo), hradní
hry: slalom s táčkami, zatlúkání
hřebíků, hradní golf, hod ovcú,

hod peckú do demižóna, přetahování o demižón, rýžování švestek,
dobová muzika
Zakletá královna		
sobota 15. 8. 2009 od 10.00 hodin
pověsti o Štramberku, orientální
tanečnice, čtení pohádek, divadélko, vaření čaje z bylin
S medem do Štramberka za
medvědem
sobota 29. 8. 2009 od 10.00 hodin
včelaři a řezbáři při práci, výroba
produktů z vosku, včelařský jarmark, povídání o přírodě.
Zátopkovy schody aneb sportuje
celá rodina
sobota 19. 9. 2009 od 10.00 hodin
běh do schodů na počest Dany
a Emila Zátopkových v den jejich
společných narozenin
Na příkaz správce VK a Svatého
Václava
sobota 26. 9. 2009 od 10.00 hodin
Štramberské dýňobraní o nejzajímavěji vyřezávanou dýni, hallowenská párty, večer rej masek

Svatba na Štramberské Trúbě
Jste romantici a máte pocit, že kostel
ani obřadní síň není pro vaši svatbu ta
správná volba? Chcete se vrátit v čase
a svůj jedinečný okamžik prožít trochu
jinak? Co byste řekli na to říct si své
ANO na hradě Štramberk pod Štramberskou Trúbou? Výjimečnost celého
prostředí, místní historie a jedinečné
výhledy na malebnou krajinu Beskyd
dodávají obřadu romantickou a neopakovatelnou atmosféru…
Obsah balíčku: • Uzavření hradu na 1 hodinu • Připravíme obřadní místo
pod Štramberskou Trúbou. Nachystáno bude 8 ozdobených židlí, stoleček s bílým ubrusem, s kyticí, láhev šampusu a polštářek pod prstýnky •
Reprodukovaný hudební doprovod – svatební pochod a několik romantických melodií). Hudbu si můžete dodat i svoji • Přístup do areálu hradu
3 osobním autům • Dva organizátory k zajištění obřadu • Úklid místa.
Tělesné
Vzhledem k omezené dostupnosti místa autem, je nutné
předpoklady: pro většinu svatebčanů dojít na kopec pěšky. Můžete jít po
schodech z náměstí, kterých je 220, nebo „na okolo“, což je
cca 15 minut chůze do kopce. Výstup může být náročný pro
starší osoby. Nezoufejte však, vývoz do areálu pro starší či
méně pohyblivé si můžete u nás objednat.
Celkový čas: 1 hodina.
Počet
Určitě by to měli být oba snoubenci a jejich svědci. Na
účastníků: nádvoříčko pod Trúbu se však vejde cca 30 osob
Sezona:
Jaro, léto, podzim. Zima jen pro otrlé.
Kdy objednávat: Doporučujeme alespoň 3 měsíce dopředu.
Kód balíčku:
POH 136 395
Orientační cena: 3 000 Kč včetně DPH

www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz

Dárky z Valašského království
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Navštivte naše kanceláře

CK ValašsKé KráloVstVí
adrenalint sportt pohoda t gastronomie t krása&relax
t firemní programy t zájezdy
%ÈMF[BKJÝƃVKFNF
6CZUPWÈOÓ7TUVQFOLZ"VUPCVTPWÏKÓ[EFOLZ-FUFOLZ
1SƉWPEDPWTLÏTMVäCZ;ÈäJULPWÏQSPHSBNZ%ÈSLZ
Otevírací doba: po–pá 8.00–12.00, 13.00–17.00
U nás se můžete ;%"3."QżJQPKJULJOUFSOFUV.

CK VK Rožnov p. R., Palackého 450, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

UFM  UFMGBY  FNBJMJOGP!WBMBTTLFLSBMPWTUWJD[ XFCXXXWBMBTTLFLSBMPWTUWJD[tXXXCBMJDLZ[B[JULVD[

CK VK Štramberk, Štramberská Trúba, Kopec 77, 742 66 Štramberk
UFM  FNBJMUSVCB!WBMBTTLFLSBMPWTUWJD[ XFCXXXTUSBNCFSTLBUSVCBD[

IC Kopřivnice, Obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice

UFM  GBY  FNBJMJD!LPQSJWOJDFD[ XFCXXXLPQSJWOJDFD[tXXXMBTTLBCSBOBD[

VALAŠI s. r. o.
Dopravní společnost VALAŠI s. r. o. byla založena v roce 2005, za tři roky jsme však díky předchozím zkušenostem
získali příznivé renomé v oboru autodopravy a zasílatelství. Vlastníme 20 vozových jednotek, specializujeme se na
dopravu chladírenskými a mrazírenskými vozy, plachtovými návěsy i ve speciálním režimu ADR. Naší maximální
snahou je co nejlépe plnit potřeby zákazníka a dopravit jeho zboží vždy v pořádku a ve sjednaném čase.
Samozřejmostí je také pojištění nákladu až do výše 6 milionů.
Nejčastěji jezdíme do Španělska a Portugalska, ale stranou samozřejmě nezůstávají ani ostatní evropské státy
a vnitrostátní přeprava.
Naší specializací je sběrná služba, urgentní přeprava a celovozové nakládky.
Těšíme se, že se i vy stanete našimi spokojenými obchodními partnery a zákazníky.

www.valasi-trans.cz

tel.: +420 571 620 526, +420 739 055 375, +420 739 284 781, fax: +420 571 610 630
e-mail: valasi-trans@valasi-trans.cz

Oficiální dopravce Valašského království
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vyzkoušejte naše

balíčky zážitků
t adrenalint sport t gastronomie t krása&relax
t pohoda t Firemní programy t zájezdy
$IDFUFDIWÓMFTWÏIPWPMOBQSPäÓU[BKÓNBWŞ PEEZDIOPVUTJBKFÝUŞ
se přitom něco dozvědět?

ZažIjTe asPoň den s námI!

Čas plný zážitků, emocí a pocitů jsme zabalili do tematických „Balíčků zážitků“.
+TNFQżFTWŞEŘFOJ äFTJLBäEâ[WÈTWZCFSFUP DP[SPWOBTFEÓWBÝÓOÈUVżF [ÈKNƉN 
OÈMBEŞ WŞLVBGZ[JDLâNTDIPQOPTUFN

Co je balíček zážitků?

+FUPSP[UPNJMF[BCBMFOÈBLUJWJUB TMVäCB LUFSPVKTNFQSPWÈTWZCSBMJ EPNMVWJMJ 
QżJQSBWJMJ WZMBEJMJB[BCBMJMJ%ÓLZ#BMÓŘLƉN[ÈäJULƉVOÈTNƉäFUF[BäÓUOŞDP 
PŘFNKTUFEPTVEKFOTOJMJ/FVWŞżJUFMOÏ[ÈäJULZCVEFUFNÓUTOÈNJOBEPTBI
SVLZ1P[BLPVQFOÓCBMÓŘLVPEOÈTPCESäÓUF[ÈäJULPWâLVQPO WFLUFSÏNLWBÝFNV
#BMÓŘLV[ÈäJULƉOBMF[OFUFWÝFDIOZQPUżFCOÏJOGPSNBDF

"VUPNPUPt ,PMPCŞäLZt Lana t Lezení t Létání t Paintball t Paragliding t 1BSBÝVUJTNVTt $ZLMPt Golf t Koně
-ZäPWÈOÓt Posilovna t Psí spřežení t střelba t Tenis
5VSJTUJLBt 7PEOÓTQPSUZt astronomie t Fotografování
)VECBt Poznávání t Příroda t Tanec t Řemeslné
práce t Gastronomie t Krása a relaxace t atd.
Aktivity je potřeba rezervovat předem!

XXXCBMJDLZ[B[JULVD[
www.valasske-kralovstvi.cz
Sestavíme Vám originální program
na míru!

CK ValašsKé KráloVstVí
CK VK Rožnov p. R., Palackého 450, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: + 420 571 655 196, tel./fax: +420 571 619 444, e-mail: info@valasske-kralovstvi.cz
XFCXXXWBMBTTLFLSBMPWTUWJD[tXXXCBMJDLZ[B[JULVD[
CK VK Štramberk, Štramberská Trúba, Kopec 77, 742 66 Štramberk,
UFM  FNBJMUSVCB!WBMBTTLFLSBMPWTUWJD[ XFCXXXTUSBNCFSTLBUSVCBD[
IC Kopřivnice,0CSÈODƉNÓSV ,PQżJWOJDF UFM  GBY  
FNBJMJD!LPQSJWOJDFD[ XFCXXXLPQSJWOJDFD[tXXXMBTTLBCSBOBD[

OCHUTNEJTE RADEGAST
PŘÍMO V PIVOVARU!
Přijeďte se do Nošovic seznámit
s procesem výroby piva
a ochutnejte čerstvý Radegast
rovnou z tanku.
www.radegast.cz, www.prazdroj.cz
exkurze.radegast@pilsner.sabmiller.com

RAD VK ad 181x99 PRN.indd 1
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2009 – N ov ý  J ičín

Nový Jičín
Aktivity v Novém Jičíně

Fit centrum Caesar
Štefániková 7, 741 01 Nový Jičín
tel.: 602 456 260, 721 410 672
e-mail: caesarfitness@atlas.cz
Július Botoš

Bowling
Bowling bar
gen. Hlaďo 25, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 702 216
web: www.find-restaurant.com/
bowlingbar.htm
e-mail: bowlingbar@bikocom.com
Restaurace Bowling
Tatrovanka Nový Jičín
B. Martinů 1884/1,
741 01 Nový Jičín
tel.: 556 770 713
web: www.tatrovanka.cz
e-mail: info@tatrovanka.cz
2 bowlingové dráhy

Fit Club
Msgr. Šrámka 19,
741 01 Nový Jičín
tel.: 556 709 968
Jaroslava Knížová
Tatrovanka Nový Jičín
B. Martinů 1884/1,
741 01 Nový Jičín
tel.: 556 770 713
web: www.tatrovanka.cz
e-mail: ifo@tatrovanka.cz,
tělocvična, spinning, wellness, fitness, squash, badminton, tenis

Golf
I. městský golfový klub
Vrchlického 2, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 804 229, www.1mgk.elist.cz
e-mail: 1mgk@seznam.cz
mgknj@klub.cgf.cz

Inline bruslení
Cyklostezka – 3m široký asfaltový
pás v délce 1,65 km – začíná ul.
Slezská v Novém Jičíně a končí
u silnice č. II/482 z Nového Jičína
na obec Rybí, která je vhodná i pro
bruslaře.

Koně a jízdárny
Hermelín ranch
Hřbitovní 101, 741 01 Nový Jičín

N o v ý J i č íN
ideální místo pro rodinnou dovolenou!

Cykloturistika
Novým Jičínem procházejí 2 hlavní cyklotrasy. Ze severu na jih trasa č. 6175 Kunín – Hostašovice
s názvem „Palackého stezka“ a ze
západu na východ trasa č. 502 Starý Jičín – Hukvaldy. Tyto trasy byly
doplněny o alternativní městské
cyklotrasy 6175A a 502A, které
provedou cyklisty centrem města.

Fit centra
American Fitness
U Grasmanky 2/4,

tel.: 556 709 152, 737 124 153,
e-mail: hermelin.ranch@seznam.cz
Jízdárenský výcvik – parkur, drezúra, military, western, vození dětí na
ponících a mustanzích, letní 10ti
denní pobyty pro děti, hippoterapie, víkendové pobyty, jezdecké
kroužky, ale také programy pro
školní výlety a exkurze.

Nový Jičín je kouzelné město
se spoustou kulturních památek a zajímavostí, možností
kulturního,
sportovního
i společenského vyžití. Může
se pochlubit neobvykle vysokým počtem pamětihodností, které tvoří Městskou
památkovou rezervaci,
jež byla vyhlášena v roce
1967. Z kulturních
památek stojí za vidění především malebné novojičínské náměstí, které nemá v ČR obdoby. Najdeme zde
cenné měšťanské domy někdejších bohatých patricijů,
na všech čtyřech stranách doplněné podloubím. Mezi
množstvím nádherných staveb vyniká pozoruhodný dvoupatrový renesanční dům s dvoupodlažními
lodžiemi, známý pod názvem Stará pošta, dnes sídlo
Městského kulturního střediska, kde se pořádají výstavy i jiné kulturní akce. Střed náměstí zdobí morový sloup
z počátku 18. století a kamenná kašna se sousoším tančících
sedláků v německém kravařském kroji. Jedním z dalších symbolů města je renesanční Žerotínský zámek. Dnes v něm sídlí
Muzeum Novojičínska se stálou expozicí klobouků, které se
vyrábějí v Novém Jičíně již od roku 1799 a díky nimž je město
nazýváno „Městem klobouků“. Dále jsou zde k vidění výtvarná
díla nejvýznamnějších
umělců Novojičínska
nebo historická expozice města „Nový Jičín ve
znaku zavinuté střely“
prezentující období od
prvopočátků do konce

Zemědělská usedlost Bludička
Bludovice 9, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 704 046, volat mezi
20.00–21.00 h
web: www.zub.websnadno.cz
e-mail:
Bludicka.Bludovice@seznam.cz
manželé Žitníkovi
Jezdecký oddíl, individuální vyjížďky pro dospělé, prázdninové pobyty pro děti, kurzy pro začínající
jezdce.

18. století. Kromě stálých
expozic jsou v muzeu
ke zhlédnutí také další
výstavy.
Milovníci kulturních akcí
si v Novém Jičíně během
léta také přijdou na své.
Tradičně největším dějištěm společenských akcí v období
prázdnin bývá Masarykovo náměstí. Vzhledem k právě probíhající rekonstrukci náměstí je však pro letošní rok program
Novojičínského léta omezen a přesunut na jiná místa, mimo
náměstí. Novojičínské kulturní léto již tradičně uzavře
další neodmyslitelná akce v Novém Jičíně – Slavnost města, konaná letos v sobotu 5. září.
Sportovci si v Novém Jičíně jistě vyberou z velmi bohaté nabídky novojičínských sportovišť, kde je mimo jiné
možné zahrát si squash, tenis, badminton či bowling
nebo si zaplavat v krytém či venkovním bazénu. Dáváte-li přednost přírodním vodním plochám, najdete asi
5 km od centra města vodní nádrž Čerťák, která slouží
k rekreaci i sportovnímu rybaření. Turisté mohou
využít husté sítě značených pěších i cyklistických tras,
jimiž je protkáno blízké i vzdálenější okolí města. Po
krásách Městské památkové rezervace Nový Jičín vede
kroky turistů Městská turistická trasa. Nejzajímavější místa
v okolí Nového Jičína můžete objevovat na pěší trase s názvem
Novojičínská Kopretina, která je za příznivého počasí sjízdná i na kole nebo na cyklotrase Jesenická kyselka, která Vás
zavede k pramenům vysoce kvalitní minerální vody. Ke všem
jmenovaným trasám byly vytvořeny turistické záznamníky
s popisem trasy a mapkou. Nejen tyto záznamníky, ale i další
propagační materiály a nejrůznější informace o městě jsou pro
Vás připraveny v Informačním centru Nový Jičín, které najdete
na Úzké ulici při vchodu na náměstí od Žerotínského zámku.

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

www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz
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741 01 Nový Jičín
tel.: 736 769 684, 732 163 306
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Koupaliště
a vodní plochy
Krytý a venkovní bazén
Novosady 10,
741 01 Nový Jičín
tel.: 556 704 060, 556 701 600
web: www.basketnj.cz
e-mail: info@basketnj.cz
Areál nedaleko centra města, umělá nádrž, správcem areálu je basketbalový klub, krytý a venkovní
bazén, tobogán, hřiště, travnaté
plochy, basketbalová hala, hotel,
restaurace.
Přírodní koupání – nádrž Čerťák
přehrada s travnatým břehem, písčitou pláží, vstup dlážděný i písčitý, občerstvení ve stylové hospodě
Čertův mlýn.

Kryté bazény
Krytý a venkovní bazén
Novosady 10, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 704 060–1, 556 701 600
web: www.basketnj.cz
e-mail: info@basketnj.cz

místa , akce a aktivity
Zaměření: kurzy parašutismu,
provádění exhibičních a reklamních seskoků. Základní parašutistický výcvik. Podmínky pro přijetí
do kurzu: min. věk 15 let, do 18
let ověřený souhlas rodičů. Výška
seskoků: 1 000 metrů, letoun L-60,
padák typu křídlo MARS 291.
Kurz včetně seskoku je natáčen na
digitální videokameru. V ceně kurzu: 2 600 Kč je zahrnuto: výcvik,
1 seskok, lékařská prohlídka.

Rybolov
Nádrž Čerťák, 741 01 Nový Jičín
Rybolov pro každého
Rybářský areál „U rybníčku“
Ondřej Blaha
Žilinská 2188, 741 01 Nový Jičín
Tel: 602 777 957, 724 100 269
e-mail: komplexjicin@seznam.cz
http://www.urybnicku.webnode.cz
Rybaření bez rybářského lístku,
příprava chycených ryb, občerstvení, ubytování, pořádání firemních
akcí

Solné jeskyně
Siesta – solná jeskyně
Masarykovo náměstí 7,
741 01 Nový Jičín
tel.: 556 315 244
web: www.solnajeskyne-nj.cz
e-mail: siesta@solnajeskyne-nj.cz

Spinning
Schwinn – Indoor cycling
B. Martinů 4 (budova ZŠ),
741 01 Nový Jičín
tel.: 607 586 619
web: www.incentrum.IC.cz
Fit centrum Caesar
Štefániková 7, 741 01 Nový Jičín
tel.: 602 456 260, 721 410 672
e-mail: caesarfitness@atlas.cz
Július Botoš

Squash
Tatrovanka Nový Jičín
B. Martinů 1884/1,
741 01 Nový Jičín

Sauny
Kuželky

Lezecké stěny
Umělá lezecká stěna
Tělocvična Mendelovy střední školy
Provozní doba pro veřejnost: čt:
18.00–20.00 h. Kontaktní osoba:
Mgr. Jaromír Dobiáš
tel.: 556 414 777, 556 414 761
divadelni@mendelova-stredni.cz

Minigolf
Minigolf – Na Skalkách
Skalky, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 708 817
web: www.nemeckova.com
e-mail: nemeckova@nemeckova.com

Parašutismus
PARAKLUB Hranice
P.O.Box 70, 741 01 Nový Jičín
tel.: 775 799 911
web: www.paraklub.applet.cz
e-mail: paraklub@applet.cz
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Tatrovanka Nový Jičín
B. Martinů 1884/1,
741 01 Nový Jičín
tel.: 556 770 713
web: www.tatrovanka.cz

Skateparky
Freestyle park v areálu TJ
volně přístupný, web: www.tjnj.cz
e-mail: tj.novyjicin@tiscali.cz

tenis
Tatrovanka Nový Jičín
B. Martinů 1884/1,
741 01 Nový Jičín
tel.: 556 702 868, 776 731 781,
web: www.tatrovanka.cz
e-mail: info@tatrovanka.cz,
2 bowlingové dráhy, tělocvična,
spinning, wellness, fitness, squash, badminton, tenis
Tennis club Cleus
Jiráskova 67, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 713 803, 602 538 047
web: www.tennisclub.cleus.cz
e-mail: tennisclub@cleus.cz
3 kryté tenisové kurty
Tenisové kurty
Divadelní, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 711 449
9 antukových kurtů, občerstvení

Zimní stadion TJ Nový Jičín
Divadelní 18, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 708 454
Bruslení pro veřejnost:
září až březen:
čtvrtek a neděle 16.30–17.45 h.

Krytý a venkovní bazén
Novosady 10, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 704 060, 556 701 600
web: www.basketnj.cz
e-mail: info@basketnj.cz
Lazebník Šenovský, relaxační
centrum
Ing. Ladislav Hollý, Dukelská 566,
742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: 608 447 721
web: www.relaxacni-centrum.cz
e-mail: relaxacni@centrum.cz
Profesionální odborné masáže,
několik druhů saun a relaxační
místnost s čajovnou.

tel.: 556 702 868, 776 731 781,
web: www.tatrovanka.cz
e-mail: info@tatrovanka.cz,
2 bowlingové dráhy, tělocvična,
spinning, wellness, fitness, squash, badminton, tenis

Zimní stadiony

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

Kuželna Nový Jičín
Divadelní 18, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 708 454, 556 701 157
Oddíl kuželky TJ Nový Jičín

2009 – N ov ý  J ičín

Kulturní akce v Novém Jičíně
1. července do 31. prosince 2009
17. 7.

Dvojkoncert: Sakumprásk & Tatroska, od 19.30 h.
místo: Zahrada Nové Slunce
31. 7. Jičínfest & POST-IT, Amfiteátr Skalky
8. 8.
Dechový soubor města Nový Jičín, od 10.00 park Žerotínského zámku
14. 8. Open air koncert: My Wave & CLOU & Matahari, od
20.00 h. Amfiteátr Skalky
15. 8. Pony Express, od 10.00 h. na nádvoří Žerotínského
zámku. Pozvánka k 25. jízdě. Seznámení s historií Pony
Expresu, Ukázka jízdy, příjezd jezdců. Poštovní stanice,
pohlednice, reklamní předměty. Ukázka westernových
dovedností. Ukázka country tanců. Vystoupení country
kapely.
5. 9.
Slavnost města 2009,
Závěrečný koncert: Airfare & Čechomor.
Masarykovo náměstí
28. 11. Mikulášský jarmark, nádvoří Žerotínského zámku

www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz
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„Přijeďte ku nam. Proč? Bo je tu fajně!“
Karviná – fajne město
• Komplexní léčebná rehabilitační péče, vynikající výsledky
• Oblíbené relaxační pobyty na
míru, dárkové poukazy
• Moderní wellness centra pro
veřejnost
• Polárium,
bazény,
sauny,
masáže a další

• Nejstarší jodobromové lázně
Česka
• Minerální voda – prehistorické
moře
• Unikát – poslední ze tří zámků
(ještě ve 20. století se na území
Karviné nacházely tři krásné
zámky, zachoval se pouze empírový zámek Fryštát)
• Rarita – nejšikmější kostel
v Česku
• Jedinečné projížďky v kočáře
s pravidelným kalendářem jízd
v Moravskoslezském kraji
• Nejkrásnější holky široko daleko (slavné trio karvinských
krásek – Miss ČR 2008 Zuzana Jandová, topmodelka Petra
Němcová, Vícemiss ČR Radka
Kocurová)
• Vícenásobní extraligoví mistři
v házené
• Rodiště Dany Zátopkové, Šárky
Kašpárkové, Radka Štěpánka

Kostel sv. Petra z Alkantary
„česká Pisa“
• Sklon od svislé osy 6,8°, na rovné ploše, a přece šikmo
• Pokles půdy pod kostelem 37 m
• Prohlídky s výkladem na
objednávku

NOVINKY,
PŘIPRAVUJEME…
• Karvinská zážitková univerzita
• Nové balíčky zážitků
• Turistická známka šikmého
kostela
• Zařazení do projektu „Báječná
místa a aktivity“
• Golf Lipiny (OKD, Karviná,
předpokládané otevření r. 2010)

ZAJÍMAVOSTI
V OKOLÍ

Balíčky zážitků pro všechny
Foto: Š. Špic, archiv města Karviná

smysly, www.balickyzazitku.cz
– hledej „Karviná“

NABÍDKA PRO VÁS…
Lázně Darkov

Cyklotrasy fajnym městem
tematické trasy Karvinou a okolím

• DinoPark Ostrava (provoz od
VII/2009, obec Doubrava,
Karvinsko
• Archeopark (Chotěbuz u Karviné, viz www.muzeumct.cz)
Více na www.karvina.cz
(v sekci město a čím město žije)
nebo v informačním centru:
tel.: +420 596 318 620
e-mail: micka@rkka.cz

Zámek Fryštát
www.zamek-frystat.cz
• Prohlídky šlechtických interiérů
ve 2 okruzích
• Stálá expozice Národní galerie
Praha
• Provádění
v
dobových
kostýmech
• Nostalgické kočárové jízdy
v zámeckém parku
• Komorní koncerty a občanské
obřady

www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz

Foto: Š. Špic, archiv města Karviná

Foto: Š. Špic, archiv města Karviná

www.darkov.cz
• Přírodní léčivý zdroj – vysoce
kvalitní jodobromová solanka
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Aktivity v Karviné
Bowling Club
U Lesa 762, 734 01 Karviná-Ráj
tel.: 596 324 080

Sportovní hala STaRS
K. Śliwky 783/2a, 733 01
Karviná-Fryštát
tel.: 596 342 131–4, 596 324 492,
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: stars@stars-karvina.cz
ZŠ Dělnická
Sokolovská 1758, 735 06 KarvináNové Město, tel.: 736 188 333
web: www.zs-delnicka.cz,
e-mail: sport@zs-delnicka.cz

Bowling
Bowling
Jaroslava Vrchlického 758, 735 06
Karviná-Nové Město
tel.: 596 318 070
Bowling
Einsteinova 2867, 733 01 Karviná-Hranice, tel.: 596 338 337
bowling, solná jeskyně

BOWLING BAR
Sportovní 898/4, Karviná-Nové
Město, v areálu stadionu Kovona
tel.: 603 929 457

Cykloturistika
Karviná a okolí
Karvinou vede směrem od Těrlicka
přes Stonavu po silnici č. III/4687
cykloturistická trasa č. 6097. Na
území města trasa odbočí vlevo na
ul. Svornosti a vede k darkovskému
mostu Sokolovských hrdinů, pak
kolem Lázní Darkov, zámeckého
parku a centra (Masarykovo nám.),
odbočuje vpravo na Poštovní, dále
po ulicích Rudé armády a Žižkova,
přes kruhový objezd, míjí Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov,
odbočuje na ul. Mickiewizcovu,
a to dvěma směry. Trasa č. 6097
vede vlevo na Petrovice až k hraničnímu přechodu do Polska. Vpravo

VÍTEJTE

S

V KARVINÉ

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 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).

V

ětšina památek města je soustředěna v městské památkové zóně. Nejvýznamnější
památkou a zároveň turistickou atrakcí je zámek Fryštát, nacházející se přímo v historickém centru města. Kromě klasických prohlídkových tras s průvodkyněmi v dobových
kostýmech zde lze zhlédnout 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

Foto: Š. Špic, archiv města Karviná
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Badminton

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.cz, www.zamek-frystat.cz.

se odděluje trasa č. 6110, která
vede přes Mickiewiczovu, Borovského, U Farmy a Polskou ulici
do Polska přes přechod (na území
města) pro malý pohraniční styk
a přes turistický přechod.
Nové tematické Cyklotrasy „fajnym“ městem aneb poznáváme
Karvinou a okolí zahrnují 5 cyklotras s průvodcem. Cyklotrasy
jsou tematicky směřovány k třem
základním skupinám – dětem,
sportovcům 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 zájemce
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 věnována
menším dětem v doprovodu rodičů a je v maximální délce vedena
mimo veřejné komunikace, tj. po
stezkách pro cyklisty nebo kombinovaných stezkách pro cyklisty
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.

Fit centra
Club MALIBU
Masarykovo náměstí 93, 733 01
Karviná-Fryštát, tel.: 608 429 369
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Fitcentrum Aréna
Haškova 643, 734 01 Karviná-Ráj
tel.: 732 381 701, solárium, sauna
Centrum tvarování postavy Fénix
Masarykovo náměstí 2457, 733 01
Karviná-Fryštát, tel.: 739 299 448
www.fenixkarvina.cz
Sportovní hala STaRS
K. Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná-Fryštát, web: www.stars-karvina.cz
tel.: 596 342 131–4, 596 324 492
e-mail: stars@stars-karvina.cz
Fit Sport Klapka
Hrnčířská 43/7
Karviná-Fryštát
tel.: 774 238 111, 596 311 825
www.sportklapka.cz

Golf
Cvičné greeny, Hotel Dakol,
Petrovice u Karviné 153
tel.: 596 361 914

Inline bruslení
Sportovní hala STaRS
K. Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná-Fryštát, web: www.stars-karvina.cz
tel.: 596 342 131–4, 596 324 492
e-mail: stars@stars-karvina.cz

Koně a jízdárny
Jezdecký klub Dvůr Olšiny
Olšiny 59, 735 05 Karviná-Staré
Město, tel.: 777 336 338
Jiří Poloch – HOPO
Borovského 290/62a,
734 01 Karviná-Ráj
tel.: 603 737 826, vyjížďky na koni
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ná-Nové Město, přípravná utkání,
pronájem veřejnosti
e-mail: mfk.karvina@seznam.cz
http://mfkkarvina.cz

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

Minigolf

Foto: Š. Špic, archiv města Karviná

Rybolov

motokáry
Půjčovna motokár
za hypermarketem Tesco, p. Ferenc,
734 01 Karviná, tel.: 605 202 055
provoz 1. 5.–30. 9.

Paintball
Koupaliště
a vodní plochy
Letní koupaliště
ul. Havířská 1783, 735 06 KarvináNové Město
tel.: 596 312 172, fax.: 596 312 279
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: cervena@stars-karvina.cz
plážový volejbal, individuální míčové hry, badminton, stolní tenis

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

Letní stadiony
Sportovní areál ZŠ Dělnická
Sokolovská 1758/1, 735 06 Karviná-Nové Město, tel.: 736 188 333
www.zs-delnicka.cz
e-mail: sport@zs-delnicka.cz
Stadion Kovona
Fotbalové minihřiště s umělým
travnatým povrchem
ul. Sportovní, 735 06 Karviná-Nové Město
p. Hort – tel. 603 463 132
Městský stadion
ul. U Hřiště, 734 01 Karviná-Ráj
tel.: 596 311 354, 737 084 888
e-mail: mfk.karvina@seznam.cz
http://mfkkarvina.cz
Stadion ČSA
Svatopluka Čecha, 735 06 Karvi-

Paintball
Informace a rezervace:
tel.: 732 273 560, 604 414 851
Zodpovědná osoba: Jan Duda
e-mail: info@PaintballElite.cz
Lokalita: Karviná Mizerov, vojenský výcvikový areál

Plážový
Volejbal
ZŠ Dělnická
Sokolovská 1758, 735 06 Karviná-Nové Město, tel.: 736 188 333
web: www.zs-delnicka.cz
e-mail: sport@zs-delnicka.cz
také plážová kopaná
Letní koupaliště
ul. Havířská 1783,
735 06 Karviná-Nové Město

Foto: D. Šrubař

Lázně Darkov, Rehabilitační
sanatorium, Svět vitality
Čsl. armády 2954,
733 12 Karviná-Hranice
tel.: 596 372 336
e-mail: svetvitality@darkov.cz
rehabilitační a jodobromový bazén,
sauna, whirlpooly, kryokomora
Lázně Darkov, Léčebna Darkov,
Centrum regenerace
Lázeňská 48, 735 03 Karviná-Lázně Darkov, tel.: 596 376 777
e-mail: regenerace@darkov.cz
bazén, whirlpool

Foto: D. Šrubař

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

Rybářské lístky
Odbor životního prostředí Magistrátu města Karviné, ul. Zakladatelská 947, Karviná-Nové Město
tel.: 596 389 645
Rybářské povolenky, Český rybářský svaz, místní organizace Karviná, Petrovice u Karviné č. p. 648,
tel.: 552 302 840
e-mail: rybarikarvina@centrum.cz
Na základě vydaného rybářského
lístku OŽP Magistrátu města Karviné je vydána povolenka Českým
rybářským svazem a pak je možný
lov ryb na těchto rybnících a úsecích řek:
Řeka Stonávka: Stonávka 1 P
(pstruhové pásmo): MO Karviná
– od mostu v Solci (přejezd na Důl
Darkov) až k tělesu hráze údolní
nádrže Těrlicko.
Stonávka 1 (mimopstruhové):
MO Karviná–Přítok Olše–od ústí
do Olše až po most v Solci (přejezd
na Důl Darkov).
Stonávka 1A: MO Karviná, revír
tvoří: Bartečkovy rybníky, Pod
farou, park Z. Nejedlého, důlní
propadliny v Lipinách v k. ú. Darkov, Dolany a potok Karvinka včetně přilehlých tůní.
Řeka Olše: Olše 2: MO Karviná
– Přítok Odry – od ústí řeky Petrůvky po jez nad silnicí Karviná–Český
Těšín mimo Petrůvku a Stonávku.
Olše 2 A: MO Karviná – revír
tvoří slepé rameno Olšák v k. ú.
Koukolná.
Olše 3: MO Karviná – Přítok Odry
– od jezu nad silnicí Karviná–Český Těšín až k jezu v Podoboře.
Olše 3A: MO Karviná, revír tvoří:
nádrž Větrov v k. ú. Závada nad
Olší, pískovna v Karviné-Mizero

www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz
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Stadion Bažantnice
U Bažantnice, 735 06 Karviná-Nové Město
e-mail: mfk.karvina@seznam.cz
http://mfkkarvina.cz

tel.: 596 312 172
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: cervena@stars-karvina.cz

Louky 1 A: MO Karviná – rybářský
revír tvoří důlní propadlina v k. ú.
Louky nad Olší.
Řeka Petrůvka: Petrůvka 1: Přítok
Olše-Odry – od ústí do Olše v Závadě až ke státní hranici v Dolních
Marklovicích. Platí ustanovení pro
lov ryb v tocích, které tvoří státní
hranici.
Petrůvka 1 A: revír tvoří Petrovy
nádrže č. 2–4 v k. ú. Prstná.
Ve všech rybářských revírech jsou
v určitém ročním období hájeny
jednotlivé druhy ryb.
Denní doby lovu ryb v pstruhovém
rybářském revíru jsou: leden–únor
od 7.00 do 17.00 h., březen od 6.00
do 18.00 h., duben od 6.00 do 20.00
h., květen od 6.00 do 21.00 h., červen–červenec od 5.00 do 22.00
h., srpen od 6.00 do 22.00 h., září
od 7.00 do 20.00 h., říjen od 7.00
do 19.00 h., listopad–prosinec od
7.00 do 17.00 h.
Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
leden–únor a listopad–prosinec od
7.00 do 18.00 h., březen od 5.00 do
21.00 h, duben, září a říjen od 6.00
do 22.00 h., květen–srpen od 4.00
do 24.00 h.

Sauny
Lázně Darkov, Rehabilitační
sanatorium, Svět vitality
Čsl. armády 2954, 733 12 Karviná-Hranice, tel.: 596 372 336
e-mail: svetvitality@darkov.cz
rehabilitační a jodobromový bazén,
sauna, whirlpooly
Fitcentrum Aréna
Haškova 643, 734 01 Karviná-Ráj
tel.: 732 381 701, solárium, sauna
Sauna Oáza
ul. K. Śliwky 53, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 596 312 263, solárium,
restaurace, sauna otevřená denně
Sportovní hala STaRS
K. Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 596 342 131–4,
596 324 492, fax: 596 312 279
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: stars@stars-karvina.cz
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Skateparky
U RAMPA
Leonovova 1797, 733 01 KarvináHranice, tel.: 596 311 076
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: cervena@stars-karvina.cz

Solné jeskyně
Einsteinova 2867,
733 01 Karviná-Hranice
tel.: 596 338 337
bowling, solná jeskyně

Foto: D. Šrubař

vě a odstavné rameno v parku B.
Němcové v Karviné-Fryštátě.
U nádrže Větrov je zakázáno stání
motorových vozidel na všech příjezdových cestách k nádrži. Rovněž jízda motorovými vozidly po
hrázi nádrže je zakázána.

místa , akce a aktivity

Spinning
Club MALIBU
Masarykovo náměstí 93, 733 01
Karviná-Fryštát, tel.: 608 429 369
Sportovní hala STaRS
K. Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 596 342 131–4,
596 324 492, fax: 596 312 279
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: stars@stars-karvina.cz
Fit Sport Klapka
Hrnčířská 43/7, Karviná-Fryštát
tel.: 774 238 111, 596 311 825
www.sportklapka.cz

Squash
Sportovní hala STaRS
K. Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 596 342 131–4,
596 324 492, fax: 596 312 279
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: stars@stars-karvina.cz

Stolní tenis
Krajské středisko volného času
Juventus
U Bažantnice 1794,
735 06 Karviná-Nové Město
tel.: 596 311 530, 596 311 064
web: www.juventus.cz
e-mail: ksvc@juventus.cz

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

Tennis Club Karviná
Městský stadion, U Hřiště,
734 01 Karviná-Ráj
tel.: 737 084 888
provoz: 1. 5.–30. 9.

tenis
Kurty za Rehabilitačním sanatoriem
733 01 Karviná-Hranice
tel.: 596 372 231
Lázeňský park Lázní Darkov
735 03 Karviná-Lázně Darkov
tel.: 596 316 565

Foto: D. Šrubař
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Sportovní areál Kovona Karviná
Sportovní, 735 06 Karviná-Nové
Město, tel.: 603 463 132
futsal, floorbal, fotbal
Sportovní hala STaRS
K. Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 596 342 131–4,
596 324 492, fax: 596 312 279
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: stars@stars-karvina.cz

Zimní stadiony
Sportovní hala STaRS
K. Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 596 342 131–4,
596 324 492, fax: 596 312 279
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: stars@stars-karvina.cz

Střelba
Sportovně střelecký klub KOVONA Karviná
Sportovní areál Kovona Karviná,
Sportovní, 735 06 Karviná-Nové
Město, tel.: 736 609 545 – pan K.
Karzel, web: www.ssk-kovona.cz
e-mail: karel.karzel@post.cz,
info@ssk-kovona.cz
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Kulturní akce v Karviné od 1. července do 31. prosince 2009
7. 10.–8. 11. Výstava – Výtvarní umělci Karviné a Havířova, Zámecká
galerie Chagall, objekt zámku Fryštát, Masarykovo náměstí
v Karviné-Fryštátě (vernisáž 7. 10. v 17.00 h.)
9. 10.–12. 11. Výstava, Mezinárodní výstava mladých umělců, Galerie
Zdravého města, objekt Slezské univerzity, Univerzitní
náměstí, Karviná-Fryštát (vernisáž 9. 10. v 17.00 h.)
14. 10.–18. 11. Výstava – Proměny vlákna – Eva Damborská a její textilní
tvorba, Galerie pod Věží (prostory Městského informačního
centra), Masarykovo náměstí v Karviné-Fryštátě
11. 11.–3. 1. Výstava – Sdružení polských výtvarníků v ČR, Zámecká
galerie Chagall, objekt zámku Fryštát, Masarykovo náměstí
v Karviné-Fryštátě (vernisáž 11. 11. v 17.00 h.)
11. 11.
Martin – tradiční lampionový průvod s Martinem na bílém
koni, Karviná
19.11.-31.1. Výstava – Slované aneb jak žili naši předkové, Muzeum
Těšínska – Interklub, Karviná-Fryštát, seznámení návštěvníka s životem lidí v době hradištní
19.11.-29.1. Výstava, sochy Olbrama Zoubka Galerie Zdravého města,
objekt Slezské univerzity, Univerzitní náměstí, Karviná-Fryštát (vernisáž 19. 11. v 17.00 h.)
25. 11.–6. 1. Výstava – Dita Maruscáková, Galerie Pod věží (prostory
Městského informačního centra), Masarykovo náměstí
v Karviné-Fryštátě, užitá keramika, keramická plastika
14.–22. 12. Vánoční jarmark, Masarykovo náměstí v Karviné-Fryštátě,
vánoční akce doprovázená stánkovým prodejem, programem a soutěžemi pro děti
24. 12.
Na Vánoce všichni spolu, Masarykovo náměstí v Karviné-Fryštátě, štědrovečerní akce plná koled a písniček
31. 12.
Silvestr na náměstí, Masarykovo náměstí v Karviné-Fryštátě, oslavy Nového roku, ohňostroj

Výběr z Karvinských Balíčků zážitků

Dobrá rána
„Trefa přímo do černého!“ Zamířit,
zadržet dech a zmáčknout spoušť…
Na sportovní střelnici budete mít
jedinečnou možnost vyzkoušet
svou schopnost zasáhnout cíl.
Vyzkoušejte si střelbu z krátkých či
dlouhých sportovních malorážních
zbraní.
Obsah balíčku: • Seznámení s bezpečnostními pravidly a správnou technikou střelby • Střelba na cíl z několika typů zbraní pod vedením zkušeného trenéra • Pronájem střelnice • Zapůjčení ochranných pomůcek • Pronájem zbraně • Spotřeba střeliva v počtu 100–150 kusů.
Tělesné předpoklady: Tento balíček je určen pro starší 18 let.
Celkový čas:
1,5 hodiny.
Počet účastníků:
Balíček je určen pro jednu osobu. Účast více osob
je možná po individuální domluvě.
Diváci:
Účast diváků je možná. Maximální počet 4 osoby.
Oblečení, vybavení: Dle klimatických podmínek. Veškeré technické
vybavení, které je nezbytné pro realizaci služby,
dodáme.
Sezona, počasí:
Službu lze využít celoročně. Realizace služby
není závislá na počasí.
Kdy objednávat:
Službu je nezbytné objednávat minimálně dva
týdny před její realizací.
Kód balíčku:
pro 1 osobu: AKT 018 048.
Orientační cena:
pro 1 osobu: 1 660 Kč včetně DPH
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5., 6., 12., 19., 26. 7., 2., 9., 16., 23., 28., 30. 8., 6., 13., 20. 9. Karvinské
hudební léto na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě,
koncerty
26. 6.–21. 8. Výstava – láska šeptá nám do duše, foyer Státního okresního archivu Karviná, kresby, užitkové sklo a básně. Vystavuje
p. Iveta Bachová.
7. 4.–30. 9. Výstava – Stavebnice Merkur, Muzeum Těšínska – Interklub, Karviná-Fryštát, prezentuje fenomén stavebnice Merkur, její historii a současnost
4. 6.–15. 7. Výstava obrazů – Darina Krygiel, Galerie Pod věží (prostory Městského informačního centra), Masarykovo náměstí
v Karviné-Fryštátě, obrazy
1. 7.–30. 8. Výstava – Tvary skryté ve dřevě Zámecká galerie Chagall,
objekt zámku Fryštát, Masarykovo náměstí v Karviné-Fryštátě (vernisáž 1. 7. v 17.00 h.)
4. 7.
Karvinský romský festival 2009, park Boženy Němcové,
Karviná-Fryštát, festival písní, folklórní hudby a tance
Anenská pouť – Zahrada PZKO, ul. Kubiszova, Karviná26. 7.
-Ráj, pouť, vystoupení dechové kapely (8.00–20.00 h.)
1. 8.
Karvinský totem, Masarykovo náměstí v Karviné-Fryštátě,
přehlídka folkové, country a trampské hudby
13.–15. 8. Festival Dokořán, park Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě, multižánrový hudební festival
15. 8.
Výstava – Plenér karvinských výtvarníků, Masarykovo
náměstí v Karviné-Fryštátě, plenérová výstava „U kašny“
20.–22. 8. Evropské dny kultury a sportu – Handball cup 2009, Karviná a okolní města, mezinárodní turnaj v házené v rámci
Evropských dnů kultury a sportu
20.–22. 8. Kinematograf bratří Čadíků, Masarykovo náměstí v Karviné-Fryštátě, promítání filmů pod širým nebem
1. 9.–27. 10. Výstava – Jolanta Lysková, Mánesova výstavní síň v objektu
MěDK, tř. Osvobození 1639, Karviná-Nové Město, výstava
k životnímu jubileu autorky
2. 9.–4. 10. Výstava – Socha a sochařská kresba, Zámecká galerie
Chagall, objekt zámku Fryštát, Masarykovo náměstí v Karviné-Fryštátě (vernisáž 2. 9. v 17.00 h.)
3. 9.–2. 10. Výstava, celoživotní tvorba Władysława Ćmiela, Galerie
Zdravého města, objekt Slezské univerzity, Univerzitní náměstí, Karviná-Fryštát, olej, malba (vernisáž 3. 9. v 17.00 h.)
3. 9.–7. 10. Výstava – Panoramata z Česka, Ing. Jiří Špaček, Galerie Pod
věží (prostory Městského informačního centra), Masarykovo náměstí v Karviné-Fryštátě, panoramata moravských
a českých měst
4. 9.
Knižní jarmark, Masarykovo náměstí v Karviné-Fryštátě,
prodej knih formou stánkového prodeje
5. 9.
Hornické slavnosti, park Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě, tradiční akce doprovázená kulturním programem,
zábavnými atrakcemi a stánkovým prodejem
6., 13., 20., 27. 9. Karvinské varhany, kostel Povýšení sv. Kříže v Karviné-Fryštátě, koncert varhanní hudby
19.–20. 9. Dny evropského dědictví, Karviná, v rámci akce jsou zpřístupněny nejcennější památkové objekty v historickém centru města
20. 9.
Barevný podzim, park Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě,
ekologická akce doprovázená stánkovým prodejem a kulturním programem
26. 9.
Zavírání pramenů, Masarykovo náměstí v Karviné-Fryštátě, park Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov v KarvinéHranicích, akce doprovázená bohatým kulturním programem, stánkovým prodejem, historickým průvodem, cimbálovkou, středověkou hudbou, ukázkami řemesel, rytířským
turnajem a koštováním vína a burčáku
Svatováclavský hudební festival, kostel Povýšení sv. Kříže
říjen
v Karviné-Fryštátě, koncert chrámové hudby
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místech a aktivitách

Máme dobrou zprávu pro všechny sběratele, nadšené turisty či příležitostné navštěvovatele horských vrcholů,
lanových parků, hotelů, muzeí, rozhleden či hradů. Ve spolupráci se všemi těmito místy jsme připravili první sérii
samolepek. Každé místo má pochopitelně samolepku se svým motivem, ale dohromady tvoří sérii. Pokud nám
pošlete deset štítků s čísly po sobě jdoucími, pak vám doručíme samolepku prémiovou.
Ozdobte tedy samolepkami své lednice, lodní kufry, zápisníky, cancáky nebo rozšiřte své sbírky.
Nechť vám samolepky Báječná místa a aktivity připomínají jen samé báječné chvíle.
Lysá hora – Občerstvení
001 Šantán

739 11 Lysá hora, www.lysahora.cz
tel.: 736 140 769, 604 480 771
IvoSklenar@seznam.cz

002

Horská chata PJR Velký 		
Javorník

Trojanovice 415, 744 01, Frenštát p. R.
tel.: 556 835 685, Otevřeno: červen až srpen:
8.00–18.00, září–květen: 9.00–17.00, v pondělí
zavřeno

003

Tarzanie – horský lanový 		
park Ráztoka

Trojanovice-Ráztoka, 744 01 Frenštát p. R.,
tel.: 777 899 888
www.tarzanie.cz • info@tarzanie.cz
441 metrů dlouhá trasa z lanových překážek
ve výšce 4–12 m nad zemí

004

Lanová dráha Ráztoka –
Pustevny

Trojanovice, www.skialpin.cz
556 830 958 (lanovka horní stanice)
556 835 993 (lanovka dolní stanice)

005 Hotel Sepetná
739 14 Ostravice 0956
tel.: 558 682 108, 603 852 111
www.sepetna.cz
sepetna@sepetna.cz

006 Hotel Pokrok
Bílá 148, 739 15 Staré Hamry
tel.: 558 690 064, fax: 558 690 003
www.hotelpokrok.cz
hotelpokrok@post.cz

30

008 Horský hotel KOHÚTKA
756 04 Nový Hrozenkov 241
tel.: 571 451 790, 601 521 471
www.kohutka.cz • info@kohutka.cz

009 Horský hotel Radegast
Radhošť, 756 56, tel.: 556 835 130,
775 663 616, 777 648 644,
www.hotelradegast.cz
hotelradegast@hotelradegast.cz

010

Zážitky pro sedm smyslů
CK Valašské království

Palackého 450, 756 61 Rožnov p. R.
tel.: +420 571 655 196
www.valasske-kralovstvi.cz
info@valasske-kralovstvi.cz

011

Žerotínský zámek
v Novém Jičíně

28. října 12, 741 11 Nový Jičín
tel.: 556 701 156
www.muzeum.novy-jicin.cz

012 Muzeum ve Frenštátě p. R.
Horní 220, 744 01 Frenštát p. R.
tel.: 556 835 936
www.muzeum.novy-jicin.cz
muzeumfrenstat@atlas.cz

013

Muzeum a pamětní síň 		
Sigmunda Freuda v Příboře

Lidická 50, 742 58 Příbor
tel.: 556 725 191
www.muzeum.novy-jicin.cz
mnjpribor@seznam.cz

014

Kostel sv. Josefa při kapucínském
klášteře ve Fulneku

Kapucínská 288, 742 45 Fulnek
tel.: 556 731 252
www.muzeum.novy-jicin.cz
mnj.klaster.fulnek@seznam.cz

007 Hotel Troyer ****

015 Památník J. Á. Komenského

Trojanovice 530, 744 01, Frenštát p. R.
tel.: 556 802 007, fax: 556 801 499
www.troyer.cz • recepce@troyer.cz

Českých bratří 80, 742 45 Fulnek
tel.: 556 741 015
www.muzeum.novy-jicin.cz
mnjfulnek@atlas.cz
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B áječných

Sporthotel Kurzovní
pod Pradědem

Lanová dráha Zbojník
017 Bílá 173, 739 15 Staré Hamry

tel.: 558 690 163
skibila.areal@volny.cz, info@skibila.cz
www.skibila.cz

Hotel Ráztoka ***
018 Trojanovice 364,

744 01 Frenštát p. R.
tel.: 556 835 869, fax: 556 835 952
info@raztoka.cz
www.raztoka.cz

019

Chata Svinec

Kojetín 56, 756 61
tel.: 556 708 306
www.chata-svinec.com
info@chata-svinec.com

020 Štramberská Trúba

Aqua Terra
026 Náměstí 3, 742 66 Štramberk

tel.: 737 685 965
AquaTerra@o2active.cz
www.aquaterra.wz.cz
mini ZOO ve Štramberku.

027 Hrad Hukvaldy – Občerstvení u brány
739 46 Hukvaldy
Otevřeno denně mimo pondělí: 10.00–18.00 h.

Pravidla akce Putování po Báječných
místech a aktivitách
1. Zavítejte na Báječné místo, zúčastněte se Báječné aktivity nebo Báječné akce
a za pár drobných si pořiďte samolepku.
O tom, která místa a aktivity jsou aktuálně ta Báječná, se dozvíte také z našich
webových stránek nebo na našich a všech dobrých Informačních centrech.
2. Z každé samolepky odlepte „spodní štítek“. Až budete mít deset po sobě
jdoucích „štítků“, vložte je třeba do obálky a pošlete je na naši adresu CK VK
Rožnov p. R., Palackého 450, 756 61 Rožnov p. R. Nezapomeňte napsat
svou zpáteční adresu, na kterou vám máme zaslat prémiovou samolepku.

Kopec 77, 742 66 Štramberk
tel.: 774 668 045
www.stramberskatruba.cz
truba@valasske-kralovstvi.cz

3. Pro úspěšné účastníky putování po Báječných místech a aktivitách jsou na
rok 2009 připraveny následující ceny:

021 ZOO Zlín

Při získání 3 prémiových samolepek obdržíte:
„Cestovatelský list“ a volné vstupné na naše vybrané akce a aktivity.

Lukovská 112, 763 14 Zlín
tel.: 577 914 180
www.zoozlin.eu

022 Zámek Lešná
Lukovská 112, 763 14 Zlín
tel.: 577 914 18
www.zoozlin.eu

023 Kostel sv. Petra z Alkantary
ul. Ostravská, 733 06 Karviná - Doly
tel.: 596 318 841, 596 314 455
www.karvina.org
decanatus-kar@post.cz
„Pisa po česku“

024 Zámek Fryštát
Masarykovo náměstí 1
733 24 Karviná-Fryštát, tel.: 596 318 382
www.zamek-frystat.cz
zamek-frystat@karvina.org

025 RUDOLF JELÍNEK a. s.
Razov 472, 763 12 Vizovice
tel.: 577 686 120
rjelinek@rjelinek.cz
www.rjelinek.cz
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Karlova Studánka 149, 793 24
tel.: 554 779 003, 603 444 190
www.sporthotelkurzovni.cz
recepce@sporthotelkurzovni.cz

místech a aktivitách

Při získání 5 prémiových samolepek – prvních 50 cestovatelů obdrží:
• kartón piva RADEGAST 0,5 l
• nebo tričko s motivem Báječných míst a aktivit Valašského království či
		 zážitků pro 7 smyslů“.
Všichni, kteří nasbírají 5 prémiových samolepek a kteří nám pošlou
štítky do 30. 12. 2009, získají:
• zlatou slevovou kartu stálého zákazníka v outdoorových prodejnách
ALPISPORT. Nabídka na www.alpisport.cz
• volné lístky na vybrané aktivity a akce nejen ve VK
• budou zařazeni do slosování o hlavní ceny:
1. cena: pivo na rok zdarma od pivovaru Radegast (365 piv)
2. cena: Balíček zážitků CK VK v hodnotě 5 000 Kč
3. cena: Balíček zážitků CK VK v hodnotě 2 500 Kč
4. Organizátoři si vyhrazují právo nahradit uvedené ceny cenami jinými
srovnatelné hodnoty.
5. Ze soutěže jsou vyřazeny všechny osoby, které se podílí na její organizaci,
jejich rodinní příslušníci a zaměstnanci.
Ceny do soutěže poskytli:
RUDOLF JELÍNEK, a. s., Pivovar Radegast, Nošovice, CK VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ, s. r. o.,
ALPISPORT CENTRUM s. r. o. a další.
Místa, jejich majitelé a otvírací doby se mění. Prosíme vás proto, abyste si předem místa putování
ověřili. Šetříte tak svůj čas, nervy a peníze!
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Bartošovice

web: http://pulcin.cz
Celoroční provoz jen o víkendech a svátcích, v sezonu každý den.

IC Regionu Poodří
Zámek 1, 742 54 Bartošovice
tel.: 556 720 490
e-mail: region@regionpoodri.cz
web: www.regionpoodri.cz

Frenštát pod Radhoštěm
IC Valašského království
Dolní 494, 744 01 Frenštát p. R.
tel.: 556 839 274,
tel.: 774 668 001
fax: 556 831 402
e-mail: ic.frenstat@valasske-kralovstvi.cz
web: www.valasske-kralovstvi.cz
5% na vlastní produkty, sleva 100% pro
držitele Valašských pasů starší 90 let
v doprovodu obou svých rodičů

Bílovec
IC
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
tel.: 556 411 545, fax: 556 414 208
e-mail: info@bilovec.cz
web: www.bilovec.cz

Brumov-Bylnice
Městské informační středisko
Podzámčí 861, 763 31 Brumov-Bylnice
tel.: 557 330 138, 731 083 442
e-mail: infobb@volny.cz
web: www.brumov-bylnice.cz

Brušperk
Kulturní a informační centrum Lašska
Náměstí J. Á. Komenského 9,
739 44 Brušperk
tel./fax: 558 666 271
e-mail: infobrusperk@iol.cz
web: www.brusperk-mesto.cz

ICM Frenštát p.R.
nám. Míru 1, 744 01 Frenštát p. R.
tel.: 556 836 916, fax: 556 836 916
e-mail: ic@mufrenstat.cz
web: www.frenstat.info
ICQ: 129 090 319

Frýdek-Místek
Beskydské IC
Náměstí Svobody 6,
738 02 Frýdek-Místek
tel.: 556 646 888, fax: 558 436 887
e-mail: info@beskydy-info.cz
web: www.beskydy-info.cz

Buchlovice
Turistické informační centrum
nám. Svobody 24, 687 08 Buchlovice
tel.: 572 595 996, 573 902 240
fax: 572 595 996
e-mail: tic@buchlovice.cz
web: www.buchlovice.cz

Beskydské IC
Zámecké náměstí 1275,
738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 438 391
web: www.beskydy-info.cz

Frýdlant nad Ostravicí

Bystřice pod Hostýnem

Beskydské IC
Hlavní 308, 739 11 Frýdlant n. O.
tel.: 558 676 909, fax: 558 676 903
e-mail: frydlant@beskydy-info.cz
web: www.beskydy-info.cz

MIC
Pod platany 1, 768 61 Bystřice p. H.
tel./fax: 573 501 901
e-mail: info@mubph.cz
web: www.mubph.cz

Havířov

Čeladná
Knihovna a informační centrum
Náměstí 714, 739 12 Čeladná
tel.: 558 684 400
e-mail: ic@celadna.cz
web: www.celadna.cz

MIC
Dlouhá třída 17, 736 01 Havířov
tel.: 596 815 843, 608 556 549
fax: 596 817 512
e-mail: info@havirov-info.cz
web: www.havirov-info.cz

Český Těšín

Hlučín

Regionální IC Těšínska
při muzeu Těšínska
Hlavní třída 15, 737 01 Český Těšín
tel.: 558 711 866, fax: 558 761 223
e-mail: itesin@muzeumct.cz
web: tesinsko.grendel.cz

IC – Zámek Hlučín
Zámecká 4, 748 80 Hlučín
tel.: 595 041 617
e-mail: infohlucin@centrum.cz
web: www.hlucin.cz

Holešov

Francova Lhota
IC Českého svazu ochránců přípody
– Pulčín
Francova Lhota-Pulčín 13, 756 12 Horní
Lideč, tel.: 604 939 980
e-mail: infocentrumpulcin@seznam.cz
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MIC
Náměstí Dr. E. Beneše 17,
769 01 Holešov
tel./fax: 573 395 344
e-mail: mic@mks.holesov.cz
web: www.holesov.info

centra

Horní Lideč
IC
Horní Lideč, 756 12 Horní Lideč
tel.: 571 447 261
e-mail: knihovna.hlidec@wo.cz
web: www.hornilidec.cz

Hranice na Moravě
MIC
Masarykovo náměstí 71,
753 01 Hranice na Moravě
tel.: 581 607 479
e-mail: mic@meu.hranet.cz
web: www.mic.hranet.cz

Hukvaldy
IC
Hukvaldy 40, 739 46 Hukvaldy
tel./fax: 558 699 221
e-mail: infocentrum@ihukvaldy.cz
web: www.ic.hukvaldy.eu

Jablunkov
Jablunkovské informační centrum
Dukelská 600, 739 91 Jablunkov
tel.: 558 340 607
tel./fax: 558 358 013
e-mail: info@jablunkov.cz
www.jablunkovsko.cz

Karviná
MIC při Regionální knihovně
Masarykovo náměstí 71,
733 01 Karviná-Fryštát
tel.: 596 318 620
e-mail: micka@rkka.cz
web: mic.rkka.cz

Kopřivnice
IC
Obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice
tel.: 556 821 600, fax: 556 821 488
e-mail: ic@koprivnice.cz
web: www.koprivnice.cz
www.lasska-brana.cz

Kroměříž
IC
Velké náměstí 50/45, 767 01 Kroměříž
tel.: 573 331 473
e-mail: info@krominfo.cz
web: www.mesto-kromeriz.cz

Lipník nad Bečvou
Turistické informační centrum
nám. T.G.Masaryka 13,
751 31 Lipník nad Bečvou
tel.: 581 773 763
e-mail: tic@mek-lipniknb.cz
web: www.mesto-lipnik.cz

Luhačovice
IC CK Pressburg
Dr. Veselého 1042, 763 26 Luhačovice
tel.: 577 134 161, fax: 577 134 161

e-mail: luhacovice@ckpressburg.cz
web: www.ckpressburg.cz
IC LUHANKA
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 Luha info
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice
tel.: 577 133 980, 577 132 341
fax: 577 133 980
e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz
web: www.mesto.luhacovice.cz

Napajedla
MIC
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
Památník A. Strnada 451, 756 04 Nový
Hrozenkov, tel.: 571 451 806
web: www.novyhrozenkov.cz

Nový Jičín
IC
Úzká 27/2106, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 711 888, 556 768 288
fax: 556 711 888
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz
web: www.novy-jicin.cz
www.novyjicin.mic.cz

Odry
MIC
Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry
tel.: 556 768 162, 556 768 163
fax: 556 768 110, web: www.odry.cz
e-mail: infocentrum@odry.cz

Ostrava
Ostravský informační servis s. r. o.
Ostrava-centrum
Jurečkova 1935/12, 702 00 Ostrava
tel.: 596 123 913, fax: 596 123 913
e-mail: mic@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz
Ostravský informační servis s. r. o.
Vyhlídková věž Nové radnice
Prokešovo nám. 8, 702 00 Ostrava
tel.: 599 443 096, fax: 599 443 096
e-mail: vez@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz
Ostravský informační servis s. r. o.
Letiště Leoše Janáčka Ostrava
Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov
tel.: +420 558 272 419
e-mail: letiste@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz
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Ostravský informační servis s. r. o.
Ostrava-Svinov železniční nádraží
Peterkova 90, 721 00 Ostrava-Svinov
tel.: 597 310 174
fax: 597 310 172
e-mail: svinov@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz

Beskydské IC
739 14 Ostravice 400, tel.: 558 682 115
e-mail: ic.ostravice@seznam.cz
web: www.beskydy-info.cz

Regionální IC
Náměstí 3. května 1340,
765 02 Otrokovice, tel.: 577 934 441
e-mail: beseda@beseda.otrokovice.cz

Štramberk

MIC
Náměstí S. Freuda 19
742 58 Příbor
tel.: 556 455 442
fax: 556 455 444
e-mail: mic@pribor-mesto.cz
web: www.pribor.cz

MIC
Záuličí 456, 742 66 Štramberk
tel.: 556 812 085, fax: 556 812 085
e-mail: mic@stramberk.cz
web: www.stramberk.cz
www.stramberk.info
www.lasska-brana.cz

Slavičín

Ostravice

Otrokovice

Příbor

MIC
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

Soběšovice
Beskydské IC
Soběšovice 10,
739 38 Soběšovice
tel.: 558 404 555
e-mail: info@sobesovice.cz
web: www.beskydy-info.cz

P říloha

757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 615 200, 602 557 377
e-mail: info@agenturavia.eu
web: www.agenturavia.eu

Velké Karlovice
IC
756 06 Velké Karlovice 299
tel.: 571 444 038–9
fax: 571 444 500
e-mail: icentrum@velkekarlovice.cz
web: www.velkekarlovice.cz

MIC
Dukelská 689,
739 61 Třinec
tel.: 558 998 200, 774 340 334
e-mail: mic@knih-trinec.cz
web: www.info-trinec.cz

Vsetín
IC
Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín
tel.: 571 441 441
e-mail: ic.vsetin@mvk.cz
web: www.vsetin.mic.cz

Valašská Bystřice
IC
756 27 Valašská Bystřice 316
tel.: 571 759 716
fax: 571 759 710
e-mail: kpvb@quick.cz
web: www.valasskabystrice.cz

Zlín
MIC
náměstí Míru 12, 760 40 Zlín
tel.: 577 630 270, 577 630 222
fax: 577 630 274
e-mail: is@muzlin.cz
web: www.mestozlin.cz

Valašské Meziříčí
IC
Komenského 169,
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Ostravský informační servis s. r. o.
Ostrava – vestibul Hlavního nádraží
Nádražní 196, 702 00 Ostrava
tel.: 596 136 218
fax: 596 136 218
e-mail: cd@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz

centra , P říloha dobré tipy

P říloha
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Informace o možnostech obchodní spolupráce s naší společností
Naše společnost vám nabízí řadu možností spolupráce. Realizujeme
aktivity zejména v oblasti grafického designu, cestovního ruchu, kulturní a umělecké produkce, marketingu, řešení www stránek a regionálního
rozvoje. Spolupracujeme jak s domácími i zahraničními cestovními kancelářemi, agenturami a firmami, tak s místními organizátory sportovních
a kulturních akcí, programů, konferencí a kongresů i s drobnými poskytovateli služeb. Naše projekty a produkty jsou charakteristické zejména svou
originalitou, nápaditostí, kreativitou, efektivitou a udržitelností. Přežily
vždy všechny „politické trendy“, výměny vlád a za dobu své existence se
staly ucelenou platformou, prostřednictvím které každý rok desetitisíce
návštěvníků objevuje zajímavá místa, aktivity a akce regionů, ve kterých
působíme. Záleží jen na tom, kdo jste a co chcete…

Máte webové stránky a chcete si přivydělat?
Nechte své stránky vydělávat! Zapojte se do našeho
projektu „WEBY PRO 7 SMYSLŮ – WEBS
FOR 7 SENSES“.
Staňte se malou cestovní agenturou
– prodávejte naše Balíčky zážitků! Systém je
úplně jednoduchý – nic se nikde nekopíruje, nic
se nikde neprogramuje, o nic se nemusíte starat. Při
prodeji Balíčku zážitků z vašich stránek se vám na váš účet jen připisují
provize. Systém je vhodný zejména pro hotely, penziony, provozovatele
aktivit, drobné poskytovatele služeb cestovního ruchu i majitele internetových dárkových či outdoorových obchodů. Nabízíme vám dvě základní
možnosti spolupráce:
1. Affiliate systém. Jednoduchá možnost umístění nabídky Balíčků zážitků na váš web. Nevyžaduje žádné programování, jen na své stránky umístíte iframe stránku. O všechno ostatní se staráme my. Vy pouze získáváte
provizi z uskutečněných nákupů klientů. Affiliate systém lze integrovat do
jakýchkoli stránek.
2. Poskytneme vám denně aktualizovaný XML soubor pro váš eshop.
Stále tak budete mít naši aktuální nabídku Balíčků zážitků ve vašem
eshopu. Můžete prodávat celý sortiment našich Balíčků zážitků nebo jen
vybrané Balíčky dle vaší volby. Balíčky lze vybrat jakkoliv (např. dle lokality, kategorie, …).
Máte li zájem o více informací, kontaktujte nás.
Těšíme se na spolupráci s vámi!

Jste cestovní kancelář či agentura a máte zájem
o naše služby?
Zapojte se do našeho projektu „PARTNEŘI
PRO 7 SMYSLŮ – PARTNERS FOR 7
SENSES“.
Hledáte pro vašeho klienta zábavu či hlubší vzdělávací program? Potřebujete stmelit jeho
kolektiv (teamspirit či teambuilding) nebo chcete pro
jeho zaměstnance či obchodní partnery zorganizovat firemní akci nebo
„firemní zájezd“ (incentivní turistika)? Naše nabídka pro vás zahrnuje:
• Doplnění vašich www stránek prodejním systémem na prodej „Balíčků
zážitků“ tzv. affiliatem nebo systémem na pultovní prodej;
• Zpracování nabídky programu pro vašeho klienta; Využijte náš poptávkový formulář na www.balickyzazitku.cz.
• Poradenství s výběrem vhodných turistických cílů, kvalitních ubytovacích a gastronomických služeb a vhodných aktivit.
• Vytvoření produktů CR na míru do vašich katalogů. Produkt můžeme
zpracovat i do podoby „Balíčku zážitků“ a nabídnout ho prostřednictvím
naší prodejní sítě. Velice dobře známe oblasti vhodné pro realizaci zejména
incentivních zájezdů a máme v lokalitách naše osobní kontakty. Jedná se
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zejména o Valašské království, Českou republiku, Slovensko, jižní Rakousko, Julské Alpy, Italské Dolomity, Skotsko, Rumunsko, Řecko, Západní
Turecko, Severní Pákistán (Karakoram&Hindukush), Indii (Ladakh,
Sikkim, Himachal Pradesh, indické Himaláje, West Bengal, Radjasthan,
Goa, Kerala, Karnataka), Indonésii (Sumatra, Jáva, Bali), Nový Zéland,
Francouzskou Polynésii (Tahiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Bora Bora),
Kanadu (Britská Kolumbie, Yukon, Queebec), USA (Aljaška).
• Organizaci nápaditých a kreativních zážitkových programů; Využijte
náš poptávkový formulář na www.balickyzazitku.cz!
• Zajištění dopravy a zkušených průvodců;
• Komplexní zajištění organizace zájezdu nebo pobytu;
• Vybavení partnerských CK a CA našimi informačními a propagačními
materiály a suvenýry.
Jsme CK s 12letou tradicí, bohatými zkušenostmi jak v našem „domácím
regionu“ Valašském království, tak v Evropě a ve světě. Našim partnerům
nabízíme zejména garanci kvality námi poskytovaných či doporučených
služeb. Na nás se můžete spolehnout! Podrobnější informace o výše nabízených službách naleznete také v našem produkčním centru nebo využijte
náš poptávkový formulář na www.balickyzazitku.cz!

Jste hotel či penzion, který s námi chce spolupracovat?
Zapojte se do našeho projektu „HOTELY PRO 7
SMYSLŮ – HOTELS FOR 7 SENSES“.
Naše nabídka pro vás zahrnuje:
• Uzavření provizní smlouvy na prodej
vašich ubytovacích kapacit;
• Doplnění vašeho webu prodejním systémem na
prodej „Balíčků zážitků“ tzv. affiliatem nebo systémem na prodej přes
recepci. Místa s nadstandardní nabídkou aktivit budou moci získat certifikované označení „Místa pro 7 smyslů – Places for 7 senses“;
• Vytvoření „Balíčků zážitků“ s využitím vašich kapacit a služeb a jejich
cílený marketing prostřednictvím affiliatů, XML exportů, apod. (na Balíčky se můžete podívat na www.balickyzazitku.cz);
• Organizaci akcí a programů pro vaše klienty (programy pro firmy, skupiny, VIP klienty, významná výročí apod.); Z každé akce vám vyplácíme
provizi! Využijte náš poptávkový formulář!
• Výrobu vašich originálních propagačních a informačních materiálů
a suvenýrů – letáků, pohlednic, nálepek, razítek, jídelních lístků, pamětních listů, triček, hrníčků apod. na zimu nebo na celou sezonu;
• Prodej našich suvenýrů dle vašeho výběru ve vašem zařízení;
• Vaši prezentaci a propagaci v produktech, aktivitách a kampaních naší
společnosti VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ – Zážitkové noviny, www stránky
www.balickyzazitku.cz a www.valasske-kralovstvi.cz apod.;
• Zřízení studijního místa Zážitkové univerzity a Zážitkové školy;
• Přípravu, administraci a monitoring vašich projektů cestovního ruchu
i pro grantová schémata EU;
• Organizaci seminářů, workshopů, famtripů, prezentačních dnů, zábavných a sportovních akcí a festivalů apod.;
• Vaši multimediální prezentaci v naší internetové televizi
www.valasske-kralovstvi.tv apod.;
V případě dotazů či zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Jste obec, město, kraj či stát, který chce pomoci
s rozvojem CR?
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Zapojte se do našeho projektu „MÍSTA PRO 7
SMYSLŮ – PLACES FOR 7 SENSES“.
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V souvislosti s naplněním cílů vašich
strategií rozvoje cestovního ruchu vám
můžeme nabídnout spolupráci při realizaci spo-
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Jste firmou či pořadatelem firemních akcí či
kongresů?
Vyzkoušejte naší nabídku „ZÁŽITKŮ PRO
7 SMYSLŮ – EXPERIENCES FOR 7
SENSES“.
Hledáte jen zábavu či hlubší vzdělávací program? Potřebujete stmelit kolektiv
(teamspirit či teambuilding) nebo chcete pro
vaše zaměstnance či obchodní partnery zorganizovat firemní akci nebo „firemní zájezd“ (incentivní turistika)? Naše nabídka pro vás zahrnuje:
• Zajištění vhodných prostor pro pořádání firemních akcí, kongresů
a konferencí;
• Zpracování programu akce dle vašich přání a požadavků; Využijte náš
poptávkový formulář!
• Zajištění ubytování a veškerých dalších služeb za výhodných cenových
podmínek;
• Zajištění komplexní produkce akce a konferenčního servisu;
• Grafické zpracování a tisk potřebných tiskovin – pozvánky, prospekty,
prezentační CD apod.
• Zpracování nabídky programu pro vašeho klienta; Využijte náš poptávkový formulář na www.balickyzazitku.cz!
• Poradenství s výběrem vhodných doprovodných aktivit;
• Vytvoření produktů CR na míru do vašich prezentačních katalogů;
Podrobnější informace o výše nabízených službách naleznete na stránkách www.balickyzazitku.cz.

Jste pořadatelé sportovních nebo kulturních akcí
a programů?
Zapojte se do našeho projektu „AKCE PRO 7
SMYSLŮ – EVENTS FOR 7 SENSES“.
Naše nabídka pro vás zahrnuje:
• Vytipování vhodného místa pro
konání vaší sportovní nebo kulturní
akce;
• Příprava vhodných doprovodných programů
a aktivit; Využijte náš poptávkový formulář na www.balickyzazitku.cz!
• Zajištění dopravy a veškerých dalších služeb;
• Zpracování nabídky akce do podoby „Balíčku zážitků“ a jeho nabídnutí
prostřednictvím naší prodejní sítě.
Podrobnější informace o výše nabízených službách naleznete také na
stránkách www.balickyzazitku.cz.

Jste průvodce, instruktor, manažer programů či
moderátor?
Zapojte se do našeho projektu „LIDÉ 7 SMYSLŮ
– PEOPLE OF 7 SENSES“.
Rozšiřujeme řady našich kolegů
a spolupracovníků. Hledáme externí
manažery našich akcí a programů, zkušené
průvodce cestovního ruchu pro naše zahraniční
aktivity a zájezdy, moderátory, organizátory. Máte-li
zájem s námi spolupracovat, zašlete nám několik informací o sobě. Dotazník pro zájemce najdete na www.balickyzazitku.cz.

Jste poskytovatel aktivit či jiných služeb CR?
Kapela? Kočovné divadlo? Umělec? Máte zájem
o dlouhodobou spolupráci s naší agenturou a CK?
Zapojte se do našich projektů „AKTIVITY PRO 7
SMYSLŮ – AKTIVITIES FOR 7 SENSES“ či
„ZÁŽITKY PRO 7 SMYSLŮ – EXPERIENCES FOR 7 SENCES“.
Neustále rozšiřujeme nabídku našich
aktivit, Balíčků zážitků, programů a zájezdů
tak, aby byla pro naše klienty stále zajímavá a pestrá.
Náš marketing se cíleně zaměřuje na firmy, tematicky zaměřené zájmové
skupiny, PR agentury, cestovní agentury a kanceláře, zahraniční cestovní
kanceláře nabízející skupinové poznávací a pobytové zájezdy. Poskytovatelům ubytovacích, gastronomických a ostatních turistických i kulturních
a uměleckých služeb proto může naše společnost nabídnout zejména tyto
možnosti spolupráce:
• Uzavření smlouvy na prodej vašich služeb, produkcí a vystoupení;
• Doplnění vašich www stránek prodejním systémem na prodej vybraných
„Balíčků zážitků“ tzv. affiliatem.
• Vytvoření „Balíčku zážitků“ s využitím vašich kapacit a služeb a jejich
cílený marketing prostřednictvím affiliatů, XML exportů, apod.
• Cílený marketing vámi poskytovaných služeb partnerským cestovním
kancelářím v ČR i v zahraničí;
• Výrobu vašich originálních propagačních a informačních materiálů
a suvenýrů – letáků, pohlednic, nálepek, razítek, pamětních listů, triček,
hrníčků apod.;
• Prodej našich produktů dle vašeho výběru a možností ve vašem
zařízení;
• Vaši prezentaci a propagaci v produktech, aktivitách a kampaních naší
společnosti – Zážitkové noviny, www stránky www.balickyzazitku.cz
a www.valasske-kralovstvi.cz apod.;
• Zřízení pasové kontroly na vašem místě (součást motivační akce „Putování po báječných aktivitách“);
• Zřízení studijního místa Zážitkové univerzity a Zážitkové školy;
• Přípravu, administraci a monitoring vašich projektů cestovního ruchu
i pro grantová schémata EU;
• Vaši multimediální prezentaci v naší internetové televizi
www.valasske-kralovstvi.tv apod.;
Zajímá Vás, co nového se právě chystá?
Sledujte naše internetové stránky www.balickyzazitku.cz nebo třeba
www.valasske-kralovstvi.cz, kde vás o našich aktivitách průběžně informujeme. Také se na zmíněných stránkách můžete přihlásit k odběru novinek formou „e-holubů“.

www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz
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lečných projektů cestovního ruchu. Spolupráce může spočívat například:
• Ve vaší prezentaci a propagaci v produktech, aktivitách a kampaních
naší společnosti – Zážitkové noviny, stránky www.balickyzazitku.cz
a www.valasske-kralovstvi.cz, Místa pro 7 smyslů – Places for 7 senses,
Zážitková univerzita pro cestovatele a objevitele, Putování po báječných
místech apod.;
• V komplexním řešení problematiky cestovního ruchu ve vaší obci, městě
či regionu;
• V tvorbě vašich produktových balíčků a v jejich cíleném marketingu prostřednictvím affiliatů, XML exportů, eventů apod. (na produkty se můžete
podívat na www.balickyzazitku.cz);
• V tvorbě vašich originálních propagačních a informačních materiálů;
• V přípravě vašich projektů cestovního ruchu i pro grantová schémata
EU, jejich administrace a monitoring;
• Ve sběru a zpracování dat pro vaše projekty;
• V organizaci seminářů, workshopů, famtripů, prezentačních dnů,
zábavných a sportovních akcí a festivalů apod.;
• V prezentaci vašich multimediálních prezentací v naší internetové televizi www.valasske-kralovstvi.tv apod.;
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H

otel Forman nabízí kvalitní a moderní ubytování v 21 dvoulÛÏkov˘ch pokojích a tﬁech
apartmánech v klidném prostﬁedí v blízkosti
centra. V hotelu je snídaÀová restaurace.
Celodenní stravu zaji‰Èuje stylová Vala‰ská koliba
Kordulka, která je souãástí areálu Hotelu Forman.
Hotel má hlídané parkovi‰tû a nonstop recepci.

V

dobré tipy

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

ala‰ská koliba Kordulka, jedineãná sv˘m interiérem a kapacitou (100 hostÛ), nabízí vynikající 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.

vní
Sporto l
areá

Pustevny

Informace o sněhových podmínkách a provozu vleků tel.: 556 830 805
teletext ČT1, ČT2, str. 196, Panoráma TV denně živě Po–Pá 8.30–9.10 h.,
So+Ne 7.50–8.30 h. na ČT 2, dolní stanice lanové dráhy: 556 835 993,
e–mail: pustevny@skialpin.cz • web: www.skialpin.cz
Sjezdovky

Dopravní zařízení
Délka
A Lanová dráha TS–2 1 637 m
1. Lokomotiva
B Lyžařský vlek
320 m
2. Malá sjezdovka C Lyžařský vlek
480 m
4. Pod Kolibou
E Lyžařský vlek
390 m
5. Cyrilka
F Lyžařský vlek
125 m
6. Dětská
H Provazové vleky
50 m
7. Pod Šumnou
I Lyžařský vlek
140 m
8. Nad boudou
K Lyžařský vlek
590 m
9. Velká sjezdovka J Lyžařský vlek
1 090 m
10. Knížecí cesta
5 000 m

Převýšení
400 m
81 m
140 m
140 m
35 m
10 m
35 m
90 m
220 m
400 m

Celoroční provoz
lanové dráhy
7.00–18.00 h.
Provozní doba
lyžařských vleků
9.00–16.00 h.

Doporučujeme Balíček zážitků

Den pro dva
K v alit
Kvalitní
l it ní služby
s lužbyy k lie
l ient
e n tům
t ům

Nejvýhodnější spoření

Naplánujte si den jen pro vás a vašeho partnera, kamarádku… Nechte se
hýčkat, zapomeňte na všechny starosti. Tento den je jen pro vás dva.

Korunové vkladové účty s výpovědní lhůtou
sazby v % p.a.

- největší spořitelní družstvo,
bilanční suma

dosáhla 5 miliard Kč
- více než 7 500 klientů,
přes 12 let kvalitních
služeb klientům

Výše vkladu
(v tisících Kč)
100 - 400
400 - 800
800 - 1 200
1 200 - 3 000

V souladu s platnou právní úpravou, vyplývající ze zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech, jsou vklady v MPU pojištěny stejně jako vklady v bankovních
institucích, tedy do výše 50 000 EUR.

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
nám. Míru 186, 760 01 Zlín, e-mail: zlin@mpu.cz
pokladní hodiny: po - pá: 8 - 18 hod., so: 8 - 13 hod.
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Výpovědní lhůta (v měsících)
3
6
12
18
3,7
4,3
4,5
4,6
4,0
4,5
4,8
5,0
4,2
4,7
5,0
5,1
4,3
4,9
5,1
5,3

bezplatná infolinka

800 678 678

Obsah balíčku: • Soukromá sauna • Masáž 2 × 30 minut • Společná perličková koupel (na výběr dvě vany nebo jedna rohová) • Pitný režim, káva •
Dárkový balíček: Bavostopa VK • Pamětní list • Pas Valašského království
• Pohlednice Karviné.
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona, počasí:
Kdy objednávat:
Lokalita:
Kód balíčku:
Orientační cena:

Bez omezení.
4–5 hodin.
Balíček je určen pro 2 osoby.
Charakter služby neumožňuje přítomnost diváků.
Běžný oděv.
Celoročně, realizace služby není závislá na počasí.
Nejlépe 14 dní předem.
Karviná.
POH 036 097
1 130 Kč včetně DPH (dohromady pro 2 osoby)

www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz
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Noční prohlídka Štramberské Trúby

Obsah balíčku: • Noční vstup na Štramberskou Trúbu. Náš ogar nebo
cérka vám v dohodnutou dobu otevře věž a rozsvítí. Pokud si budete chtít
prohlédnout věž po tmě, zapůjčíme vám čelovky. Z věže jsou nádherné
výhledy na nasvícené nádvoří, večerní klikaté uličky a chaloupky města Štramberka a okolní dědiny a kopce Beskyd. Při výstupu je jen nutné dodržovat pravidla bezpečnosti a po 22. hodině i noční klid. • Noční
výstup na Trúbu je na vlastní nebezpečí. Je vás však možné na poptávku
speciálně pojistit.
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Oblečení, vybavení:
Sezona, počasí:
Kdy objednávat:
Lokalita:
Kódy balíčku a ceny:

Klient musí přihlédnout ke zdravotnímu stavu.
Standardně 1 hodina.
Jedna a více osob.
Doporučujeme teplejší oblečení, pevnou obuv.
Celoročně, nezávisle na počasí.
Čím dříve, tím lépe.
Štramberk.
1 osoba: AKT 170 392: 1 525 Kč včetně DPH
2 osoby: AKT 171 393: 1 540 Kč včetně DPH
3 osoby: AKT 172 394: 1 600 Kč včetně DPH

Horem dolem na čtyřkolce

Zdolejte zdánlivě nezdolatelné na čtyřkolce, užijte si krev tuhnoucí v žilách
a nekončící dávky adrenalinu na ostravském polygonu. Jediné, co vám
chybí k uskutečnění tohoto dobrodružství, je kapka odvahy a odhodlání.
Obsah balíčku: • Pronájem čtyřkolek na uzavřené motokrosové trati
pod dozorem zodpovědné osoby • Seznámení se strojem, jeho ovládáním
a instruktáží techniky jízdy • Zapůjčení ochranné přilby a motocyklové
bundy (včetně chráničů) • Na vlastní nebezpečí. Možnost připojištění
u naší cestovní kanceláře.
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona, počasí:
Kdy objednávat:
Lokalita:
Kód balíčku:
Orientační cena:

Služba je vhodná pro dospělé a děti od 10 let.
Cca 1 hodina.
Služba je určena pro 1 osobu.
Přítomnost diváků je možná.
Jakýkoli sportovní oděv odpovídající ročnímu
období a klimatickým podmínkám, pevná obuv.
Celoročně, za každého počasí.
Minimálně 1 týden předem.
Ostrava.
1 osoba: AKT 131 299
1 osoba: 1 490 Kč včetně DPH

zážitků

Jízda na Segway X2
Jízda na vozítkách Segway v doprovodu našeho
instruktora s možností vyjížďky po okolí na námi
připravených trasách.
Obsah balíčku: • Jízda na vozítkách Segway
v doprovodu našeho instruktora s možností
vyjížďky po okolí na námi připravených trasách,
popř. dle přání klienta • Lokalita: celá Ostrava
a blízké okolí, možnost dojezdu do cca 150 km
od Ostravy, cena za dopravu pak činí 4 Kč/km
• Aktivita není pojištěna, případné pojištění si
sjednává klient samostatně.
Tělesné předpoklady: Bez omezení, zdravý člověk, váha jezdce minimálně 35 kg a maximálně 100 kg.
Cca 2 hodiny.
Celkový čas:
Počet účastníků:
Balíček je určen pro 1–2 osoby.
Diváci:
Přítomnost diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Vhodný je jakýkoliv starší a volnější oděv, dlouhé
rukávy a dlouhé kalhoty. Pevná obuv.
Sezona, počasí:
Celoročně. Nevhodné při intenzivním a vytrvalém
dešti, teplota vzduchu nesmí klesnout pod -5 C.
Kdy objednávat:
Minimálně 2 dny předem.
Lokalita:
Ostrava.
Kód balíčku a cena: 1 hodina, 1 osoba: AKT 166 388: 1 100 Kč
1 hodina, 2 osoby: AKT 167 389: 1 700 Kč
2 hodiny, 1 osoba: AKT 168 390: 1 400 Kč
2 hodiny, 2 osoby: AKT 169 391: 2 100 Kč
včetně DPH

Letem nad valašským světem – tandemový let
Chcete se jen
tak proletět nad
Valašským královstvím? Víte,
že Beskydy mají
pro provozování
paraglidingu ideální podmínky?
Vyzkoušejte náš
balíček
zážitků „Letem nad
valašským světem“.
Obsah balíčku: • Tandemový let se zkušeným instruktorem na paraglidingovém křídle (10–15 minut dle povětrnostních podmínek) • Přesun
na kopec, krátké zaškolení a seznámení klienta s bezpečnostními předpisy
• Dárkový balíček: • Pamětní list • Pas Valašského království • Pohlednice
VK • Samolepka RWS • Vzducholetostopa.
Tělesné předpoklady: Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu
zdravotnímu stavu.
1–1,5 hodiny.
Celkový čas:
Počet účastníků:
Balíček je určen pro jednotlivce, po domluvě možno i pro skupiny. Účast diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Větrovka, dlouhé kalhoty, pevná obuv.
Sezona, počasí:
Od března do října, službu lze provést pouze za
příznivých povětrnostních podmínek.
Kdy objednávat:
Nejlépe 14 dní předem.
Lokalita:
Červený kámen, Javorový, Kunčice p. O., Ondřejník-Skalka, Radhošť, Pustevny, Velký Javorník.
Kód balíčku:
AKT 004 012
Orientační cena:
2 250 Kč včetně DPH

www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz
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aneb Kdo se bojí, musí do Trúby!
Snili jste jako děti o tom být sami v noci na hradě? Naslouchat tajuplným zvukům vrzajících
okenic, pantů, hučícímu větru ve věži… Bát
se a přitom vědět, že vlastně není čeho… Mít
pod sebou nasvícené chaloupky a kolem siluety kopců… Od teď si svůj sen můžete splnit
na Štramberské Trúbě – na našem 1. strážním
hradě Valašského království. Otevřeme jen pro
vás mimo otvírací dobu i v noci… Neváhejte za
romantikou na Trúbu se vydávejte!

B alíčky

N aše

webové stránky

zážitkové noviny

www.balickyzazitku.cz – WEB pro vašich 7 smyslů, WEB, který musíte zažít!

Nejkomplexnější nabídka aktivit a programů pro vaše FIREMNÍ AKCE!

www.valasske-kralovstvi.cz – Informační a poradenské centrum pro vaše
cestování, akce a aktivity v Beskydech a na Valašsku!
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VAŠE DOVOLENÁ ON-LINE
na WWW.ATIS.CZ

NA VIRTUÁLNÍ KATALOGY

VYBER A JEĎ!

Beskydský hotel RELAX***
Lesní 1689, 756 61 Rožnov p. R.
Tel.:
+420 571 648 101-3
Fax:
+420 571 648 106
web:
www.hotelrelax.cz
e-mail: hotelrelax@seznam.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…

DOPRODEJ
SLEVA

až

Vám nabízí:

50%

Pobyty v prodeji
ve všech CK označených
samolepkou

J lokál (25 osob)
J krytá terasa s krbem (40 osob)
J ubytování
J v létě zahrádka, kuželky
J příjemné domácí prostředí
J mezinárodní i regionální kuchyně
J možnost přípravy jídel na roštu, na grilu

REZERVACE POBYTŮ:

po-pá 7.00-18.30 Tel 554 787 111
Vše vyřídíme telefonem a poštou

Držitelům VALAŠSKÉHO PASU poskytujeme SLEVU 5 %
z ceny katalogových pobytů ve střediscích v oblasti “Valašského království”

S Valašským pasem
sleva 10 % na ubytování

tel.: 556 857 190, fax: 556 857 011
e-mail: mkratochvilova@seznam.cz

STUDIJNÍ MÍSTO ZÁŽITKOVÉ UNIVERZITY A ZÁŽITKOVÉ ŠKOLY
Hotel U lip *** Trojanovice

Navštivte náš hotel
a studujte na Zážitkové škole
a Zážitkové univerzitě
U nás můžete studovat předměty ZŠ a ZU, jako např.:
horská kola • koloběžky • turistiku • noční turistiku
• lanové aktivity a další
Více informací v CK VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ

www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz

STUDIJNÍ MÍSTO ZU a ZŠ

Trojanovice Lomná 170, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.: +420 603 524 285, +420 737 238 246
email: ubytovani@hotel-beskydy.cz
web: www.hotel-beskydy.cz
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KLIKNI

Z ážitkové
univerzitě
!
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Studujte nové aktivity!

Získejte zápočty, tituly,
diplomy a ceny!

Zazíjte, co jste ještě
nezažili!
Valašská královská univerzita
Fakulta pálení a slivovicových věd
uděluje

DIPLOM
kerým hlavy staroslavné Valašské královské univerzity
právoplatně stvrzujú, že:

Franta Cajdoch
úspěšně složil zkoušku a přiznává se mu titul akademický

Špiritus Doctoris
zkráceně

ŠpDr.
Za Valašskou královskou univerzitu:

razítko
.............................................

Přihlaste se ke studiu – objednejte si u nás studijní sadu a můžete začít časově neomezené studium na univerzitě, kterou zaručeně budete mít
rádi! Zážitková univerzita a škola je motivační, komunikační, poznávací a vzdělávací platformou, prostřednictvím které každý z vás může lépe
a zajímavěji objevovat nejen své oblíbené aktivity a místa, sám sebe, ale také se přitom pobavit, zasoutěžit a vzdělat se!

Více informací o ní naleznete na www.valasske-kralovstvi.cz/univerzita. Tož vzhůru do toho!

Poděkování

Valašské království děkuje všem městům, obcím a subjektům, které mají v těchto novinách svoji prezentaci, za jejich podporu a spolupráci

Brumov-Bylnice • Hukvaldy
• Karviná • Kopřivnice •
Nový Jičín • Štramberk
Hotel U lip
© Vydalo CK Valašské království, Dolní 494, 744 01 Frenštát p. R., červen 2009, Grafické zpracování: Valašské královské grafické studio, tel.: +420 777 668 033, e-mail: studio@valasske-kralovstvi.cz
Naše kanceláře: CK VK Rožnov p. R., Palackého 450, 756 61 Rožnov p. R., tel.: + 420 571 655 196, tel./fax: +420 571 619 444, e-mail: info@valasske-kralovstvi.cz, web: www.valasske-kralovstvi.cz • www.balicky-zazitku.cz
CK VK Štramberk, Štramberská Trúba, Kopec 77, 742 66 Štramberk, tel.: +420 774 668 045, e-mail: truba@valasske-kralovstvi.cz, web: www.stramberskatruba.cz
IC Kopřivnice, Obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice, tel.: +420 556 821 600, fax: + 420 556 821 488, e-mail: ic@koprivnice.cz, web: www.koprivnice.cz • www.lasska-brana.cz
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