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Z domova

Editorial: 
Proč si nEmůžEmE jEn užívat anEb 

Pár slov o osobní odPovědnosti 
a PoZEmských hodnotách

„You must be very rich, if you can 
travel from your country to India 
and you do not have to work.“ 
Musíš být moc bohatý, když si 
můžeš cestovat z tvé země do 
Indie a nemusíš pracovat, říkávali 
mi často Indové, se kterými jsem 
se dával do řeči při svých indic-
kých cestách. Říkal jsem si tehdy, 
že neví, co mluví. 
Vždyť s pár rupiemi v kapse jsem 
se cítil jako chudý cestovatel. 
Chodil jsem pěšky nebo jezdil 
autostopem zadarmo, spal ven-
ku nebo na návštěvách zadar-
mo, jedl, co jsem dostal nebo 
koupil za pár rupií na trhu, pil 
vodu zadarmo. A doma jsem nic 
neměl. Téměř nic jsem nekonzu-
moval, a tak jsem nemusel ani nic 
produkovat.
Teprve později jsem pochopil, 
v čem jsem byl bohatý. Pocho-
pil jsem, jak funguje „systém 
pozemských hodnot“. Nemusíte 
toho mít moc, když toho moc 
nekonzumujete a můžete být 
nesmírně bohatí, ale i opačně.
Uvědomuju si to, když občas sve-
zu nějakého stopaře nebo nara-
zím na cestovatele, poutníka či 
turistu, který si jen tak téměř bez 
peněz a bez závazků putuje po 
tom našem konzumním globali-
zovaném světě – šťastný a veselý, 
že nic nemá a nic nemusí!
Když poslouchám některé poli-
tiky, jak slibují, že stát se o lidi 
postará, i když ve skutečnosti se 
musí lidi postarat o sebe a ještě 
o stát. Když pobývám na horách 

nebo drsných částech světa, kde 
jsou lidé zvyklí převzít za sebe 
zodpovědnost a postarat se o sebe 
sami a pobírat dávky či podpory je 
pod jejich úroveň. Uvědomuju si 
to, když sleduju předvolební bill-
boardy hlásající „bezplatné škol-
ství a zdravotnictví“, které stojí 
spoustu peněz a musíme ho stej-
ně všichni společně zaplatit. Když 
poslouchám zprávy o krachujícím 
Řecku, které si očividně zvyklo žít 
na hodně vysoké úrovni, na kte-
rou avšak Řekové nejsou ochotni 
pracovat. Když poslouchám čísla 
o počtech úředníků a zbytečných 
administrativních úkonech, kte-
ré nás všechny připravují o dra-
hocenný čas a peníze, hodnoty, 
které budeme muset stejně jed-
nou vytvořit. Když poslouchám 
zprávy o astronomické výši stát-
ního dluhu, což znamená, že více 
konzumujeme, než produkujeme 
a že si to dřív nebo později bude-
me muset pěkně odpracovat. 
když platím pokuty za rychlost, 
za špatné parkování, za pozdě 
zaplacené složenky, které bych 
nikdy neplatil, kdybych neměl 
auto a nekonzumoval energie 
a nepracoval. Když potkávám 
lidi, kteří na první pohled mají, 
na co si jen pomyslí, ale štěstí si 
za peníze nekoupí… 
Teď jsem totiž součástí společ-
nosti, která konzumuje víc, než 
je každý z nás schopen vyprodu-
kovat a tak jen platíme a platí-
me a platíme. DPH, spotřeb-
ní daně, silniční daně, daně 
z příjmu, daně z nemovitosti, 
sociální pojištění (daně), zdra-
votní pojištění (daně), televizní 
poplatky (daně), rozhlasové 
poplatky (daně), poplatek za 
likvidaci odpadu (daně), státní 
dluh (daně), úroky a bankovní 
poplatky (daně)… 
Jaká je tedy moje pointa? Čím 
více budeme konzumovat, tím 
více budeme muset i pracovat 
a míň spát a odpočívat a mož-
ná se z toho brzy již všichni 
zblázníme… jestli jsme se již 
nezbláznili… 

TH

Sbírejte samolepky 
a vyhrejte Balíček zážitků!

Seznam samolepek i s kontaktními údaji na prodejce 
a s pravidly soutěže naleznete na str. 24.

Štramberská Trúba je v obležení 
strašidel
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„Pisa
po česku“

Bližší informace na straně 19

Zážitková univerzita Karviná je 
žhavá letní novinka

Index
Zážitková univerzita Karviná

www.karvina.czPrůvodce ZUK

Skripta

www.karvina.cz

Žákovská knížka
Zážitková škola ZUK 

www.karvina.cz

ZÁŽITKOVÁ unIVerZITa KarVInÁ

Foto

Jméno a příjmení študáka

Fachulta

Je študákem Zážitkové univerzity Karvináod
do ukončení studia

Podpis

www.karvina.cz 

Přijďte si na vlast-
ní oči prohlédnout 
strašidla, která vyro-
bila dítka základních 
škol z Valašského 
království. Bubáci 
a jiná strašidla nyní 
dělají společnost ve 
věži hnízdícím kav-
kám či poštolkám 
obecným, chráně-
ným hlasitě švitoří-
cím rorýsům obec-
ným, ale především 
všem návštěvníkům, 
kteří 40 metrů vyso-
kou věž zdolají.
 KK

Více na straně 16
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ZPráv y nEjEn Z valašského království

Informační centrum Kopřivnice – nevyčerpatelná studnice vědomostí
Potřebujete poradit, vyhledat 
potřebnou informaci nebo sháníte 
nějaký suvenýr z Kopřivnice a oko-
lí? Navštivte naše Informační cen-
trum Kopřivnice, které je snadno 
dostupné i pro vozíčkáře, přímo 
v centru města (v budově Kulturní-
ho domu). Za poslední rok jsme pro 
vás rozšířili nabídku našich služeb. 

Vedle poskytování všeobecných, 
kulturních a turistických infor-
mací nabízíme veřejný internet 
i wi-fi připojení, kompletní kopí-
rovací služby, včetně laminování. 
Je možné u nás využít houbařskou 
poradnu (každé pondělí odpoled-
ne) a nově i poradenství v oblasti 
ekologie (úterý a čtvrtky odpo-

ledne). Dále nabízíme poraden-
ství v oblasti cestovního ruchu, 
reklamní a propagační služby, 
průvodcovskou činnost, včetně 
tlumočení. Můžete u nás načerpat 
informace potřebné k vašemu výle-
tu a dokoupit zásoby (mapy, suve-
nýry). Pokud hledáte něco extra, 
vybereme vám aktivitu dle vašeho 

gusta z nabídky Balíčků zážit-
ků Valašského království. Také je 
možné u nás zakoupit vstupenky 
na vybrané kulturní akce (neje-
nom v regionu) nebo i mezinárod-
ní jízdenky Student Agency. Tak 
neváhejte a přijďte. Jsme tu pro vás 
365 dnů v roce. 

Těší se na vás tým IC Kopřivnice!

Vylepšili jsme celkový vzhled IC, abyste se k nám rádi vraceli. Najdete deset rozdílů?

Občas vystrčíme růžky i mimo naši kancelář.
Díky naší houbařské poradně nebudete muset váš výlet zakončit s vypumpovaným 
žaludkem.

Informační centrum 
Kopřivnice
Obránců míru 368, 742 21  Kopřivnice
tel.: +420 556 821 600
+420 774 668 001
e-mail: ic@koprivnice.cz
http://turistika.koprivnice.cz
www.lasska-brana.cz

Provozní doba:
pondělí–pátek 8.00–18.00 h.

sobota, neděle, 
svátky

8.00–12.00 h.
a 12.30–16.00 h.

Zastupujeme tyto prodejce vstupenek:

Tipy na výlety v Lašské bráně Beskyd
Kopřivnice – Štramberk – Příbor – Hukvaldy

Zdarma ve 
všech informač-
ních centrech 
Lašské brány 
Beskyd – v češ-
tině, polštině 
a angličtině.
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Program Valašského muzea v přírodě

kulturní a sPor tovní akcE, studium vE valašské Palírně

3.–4. 7. Lázeňský výlet. Návrat do časů lázeňského Rožnova.
5.–6. 7. Zvonečkový jarmark a medový hrneček. Dny hrnčířů a včelařů.
10. 7. Hejův nožík. 14. ročník mezin. setkání řezbářů.
11. 7. Jubilejní ozvěny Valašského Slavína. Jubilea osobností
 – A. Jaroněk, E. Zátopek, M. Kulišťák, S. Vašut).
17. 7. Pekařská sobota. 17. ročník – oslava cechu pekařského.
18. 7. O Valašského primáška. Závěrečný koncert týdenní tvůrčí dílny.
24. 7. Romská píseň. 16. ročník mezinárodního festivalu. 
25. 7. Anenská pouť. Krojované procesí z farního kostela, pouťová 

slavnost v Dřevěném městečku.
31. 7–1. 8. Dny řemesel a setkání kovářů. Dvoudenní setkání mis-

trů starých řemesel: kovářů, kameníků. Bednářů, klempířů 
a dalších řemeslníků.

6.–8. 8. Jánošíkův dukát. XII. ročník mezinárodního festivalu slo-
venského folkloru v ČR. X. ročník mistrovství Valašského 
království ve stloukání másla.

14.–15. 8. Starodávný jarmark.
21.–22. 8. Výlet do Mlýnské doliny. V sobotu „Ve znamení ryb aneb 

rybářský výlet“, v neděli oživené expozice v Mlýnské dolině.
28. 8. 2. pořad k 85. výročí Valašského muzea v přírodě. Představe-

ní a ukázky jednotlivých pracovišť muzea.

29. 8. Hasičská neděle. Mše svatá, průvod do muzea, „Z druhé 
strany Radhoště“ – ozvěny frenštátského festivalu.

4.–5. 9. Za robotú na dědinu. Valašská dědina s oživenými 
expozicemi.

12. 9. Muzicírování se Soláněm. Koncert cimbálové muziky Soláň.
18. 9. Běh rodným krajem Emila Zátopka. 8. ročník 
24. 9. Podzimní putování s broučky Valašským královstvím. 

V 18.30 na náměstí TGM v Rožnově p. R. Dětský lampiono-
vý průvod s programem.

28. 9. Koncert dechové hudby ke státnímu svátku. Beskydská 
muzika ZUŠ.

18. 10.–2. 11.
 Úroda z polí, zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex.
5. 12. Mikulášský podvečer. Večerní prohlídka s mikulášskou 

nadílkou.
6.–10. a 13.–15. 12.
 Vánoce na dědině. Jen pro objednané školy a skupiny.
11. 12. Vánoční jarmark. Nabídka dárků tradičních řemeslníků.
15. 12. Vánoční koncert.
18.–19. 12. Živý betlém. Od 17.00 – lidová hra o narození Ježíše.
26. 12. Štěpánská koleda. Od 14.00 a od 16.00 – vánoční koncert.

Letní akce s Radegastem
15.–18. 7.  Colours of Ostrava/Ostrava. Festival s neo-

pakovatelnou atmosférou, který láká desetitisíce pří-
znivců z celé ČR i sousedních států. Díky festivalu, 
který posbíral řadu prestižních cen, je Ostrava jeden 
červencový víkend opravdu barevná. Vystoupí The 
Cranberries, Iggy Pop & Stoogies a desítky dalších. 
 www.colours.cz

30.–31. 7.  Štěřkovna Open Music/Hlučín. Příjem-
ný festival v atraktivním prostředí u hlučínského 
jezera nedaleko Ostravy. Mezi hlavními hvězdami 
6. ročníku bude kapela Chinaski, které budou zdárně 
sekundovat Visací zámek, Švihadlo, Airfare a další. 

  www.sterkovnamusic.com
31. 7.  Radegast Zlínský šerpa/Lukov. Zažij chlap-

skou dřinu, kterou vystřídá nepopsatelný pocit rado-
sti. Prověř své síly a překonej sám sebe. Přihlas se do 
závodu Radegast Zlínský šerpa a vyhraj 30litrový sud 
piva Radegast.

6.–8. 8.  Gorolské slavnosti/Jablunkov. Všichni pří-
znivci folkloru a lidových tradic slaví svůj svátek na 
festivalu Gorolski Świeto. Na scéně přírodního amfi-
teátru v jablunkovském Městském lese se prezentují 
folklorní soubory z Čech, Moravy, Slovenska, Polska 
a dalších zemí.  www.gorolskiswieto.cz

14. 8.  Beskydy Sound/Frýdek-Místek. 4. ročník 
hudebního festivalu. Na dvou pódiích u Ostravice 
vystoupí kromě české a slovenské hudební špičky 
také kvalitní zahraniční kapely. Pořadatelé už odha-
lili první účinkující: Horkýže Slíže, Vypsaná Fixa 
a Toxique. Ostatní budou postupně odtajňováni na 
webu festivalu. www.beskydysound.cz

14. 8.  Baškohrátky/Baška. www.baskohratky.cz
4. 9.  Den horníků/Karviná. Hvězdy českého a slo-

venského hudebního nebe a zahraniční překvapení.
11. 9.  Radegast den/Nošovice. V roce 2010 slaví 

pivovar Radegast výročí 40 let od uvaření první várky, 
a Radegast Den tak bude narozeninovou oslavou.   
 www.radegast.cz

18. 9.  Útěk v řetězech/Havířov
  www.utekvretezech.com

Akce v Ostravě
15.–18. 7. Colours of Ostrava. Mezinárodní multižánrový hudební festival.
21. 7.–11. 8. Letní shakespearovské slavnosti. Divadelní festival.
16.–20. 8. Folklor bez hranic. Festival městských folklorních souborů s mezi-

národní účastí.
11.–19. 9. Mistrovství Evropy 2010 ve stolním tenise.
14.–17. 9. Divadelní pouť bez bariér. Festival, jehož smyslem je setkání 

handicapovaných s divadelní tvorbou.
17.–19. 9. Dny NATO. Přehlídka ozbrojených sil zemí NATO.
17.–19. 9. Třebovický koláč. Folklorní festival.
23.–29. 9.  Mistrovství světa v basketbalu žen 2010. Zápasy skupin A
 a B a následné osmifinálové zápasy.
28. 9.–28. 10. Svatováclavský hudební festival. Mezinárodní hudební festival.
7. 10.–4. 12. Mezinárodní festival outdoorových filmů.
20.–22. 10. TECHNÉ Ostrava 2010. Mezinárodní festival filmů a televizních 

pořadů o technických památkách.
prosinec  Souznění. Festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel.

Košt a studium ve valašské palírně
Milovníci kvalitních destilátů, přijďte 
navštívit pravou valašskou pálenici ve 
Dřevěném městečku Valašského muzea 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 
Pálenice vám nabízí nejen možnost 
okoštovat netradiční valašské pálenky, 

které už dnes nejsou běžně k dostání, 
ale i studovat Fakultu pálení a slivovico-
vých věd Valašské královské univerzity. 
Jedinečnou chuť a vůni pálenek můžete 
ve valašské palírně vychutnávat během 
návštěvních hodin muzea.
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Láká vás vyzkoušet nepoznané, uvidět 
svět z jiné perspektivy než obvykle? 
Umíte si udělat i ze sebe legraci a jít 
na hranice svých možností ? Snažit se 
stát na nohou za všech okolností? Pak 
je tu zábava právě pro vás! Toto vše 
vám umožní krátký a intenzivní pobyt 
v kouli umístěné a pohybující se na 
vodě – aquazorbu.

Obsah balíčku: • Po vašem vstupu do prázdné a vyfouknuté koule ji pro-
školený personál zipem téméř uzavře a speciální vzduchovou pumpou 
nafoukne. Poté zip dovře úplně, takže koule se stává vodotěsnou, a vy si 
v kouli dojdete do vody. Poté již vše záleží na vašich schopnostech a fanta-
zii. Můžete se nechat kolébat vodou a jen tak si ležet, nebo zkoušet šlapat 
vodu, až se vám podaří udělat pár vodních krůčků. V kouli je ideální být 
sám, ale je tam dostatečný prostor i pro sehranou dvojici.

Těl. předpoklady: Dobrý zdravotní stav. Nedoporučujeme těhotným 
ženám a osobám trpícím klaustrofobií. Přece jen jde 
o nezvyklý pohyb v nezvyklém prostoru.

Celkový čas: Dle počtu účastníků. Počítá se na minuty – průměr-
ný čas na jednoho je 5 minut.

Počet účastníků: Při využití všech aquazorbů a dostatečném prostoru 
může být najednou na vodě až cca 6 lidí. 

Oblečení, vybavení: Plavky či jiné, sportovní oblečení – koule je vodotěsná. 
Sezona, počasí: Na otevřených vodních plochách květen–září, na 

krytých celoročně. Nelze za deště a silného větru.
Kdy objednávat: Co nejříve.
Lokalita: Příbor, Valašské království.
Poznámka: Možno spojit s balíčkem Zorbujeme ve dne v noci.
Orientační cena: Na poptávku.

Aquazorbing všemi způsoby

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 Trú-
bou s 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 přípa-
dě 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 katego-
rií, bez omezení.

Celkový čas: Cca 3 hodiny nebo déle. Opékání doporučujeme až 
po 19.00 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 kli-
matickým 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)

Posezení u ohně a opékání pod Trúbou

Pojďte s námi strávit netradiční den a odrea-
govat se od dnešního přetechnizovaného 
světa… Vrátíte se v čase a ochutnáte činnos-
ti, které již v dnešní moderní době vymizely. 
Budeme se účastnit klání v netradičních 
Holešovských hrách. Společně se vydáme 
na dobrodružnou cestu po zámku Holešov 
a jeho krásném okolí.

Obsah balíčku: • Prohlídka zámku a jeho 
zahrad • Zajištění občerstvení v průběhu 
realizace balíčku • Netradiční zručnostní 
činnosti (modelování z keramické hlíny, 
výroba svíček, pečení placků na lávovém 
kameni, historický exkurz) • Holešovské 
hry (lukostřelba, šiša kolo, zatloukání 
hřebíků a další) • Projížďka v zámeckém 
kočáru zámeckými zahradami • Parkovací 
prostory.

Těl. předpoklady: Není zde výrazné tělesné omezení, hry i činnosti 
budou realizovány v poklidném tempu.

Celkový čas: Odpoledne, cca 6 hodin.
Počet účastníků: Ideálně pro 10–150 osob.
Diváci: Přítomnost diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Pohodlné oblečení, popř. jiný druh oblečení vyžado-

vaný okolností a zadavatelem.
Sezona, počasí: Jaro, léto, podzim. V případě špatného počasí není 

možné některé aktivity a činnosti realizovat.
Kdy objednávat: Nejpozději 1 měsíc před plánovaným termínem.
Lokalita: Holešov.
Orientační cena: Na poptávku.

Zpět do minulosti aneb objevujeme zámek Holešov

Co říkáte tomu, vydat se na 
cestu časem v historických 
vozech, jedním z nejmaleb-
nějších koutů Valašského krá-
lovství? Vydejte se na velkou 
historickou jízdu ve velkém 
stylu, dobově oděni, s osobním 
šoférem a průvodcem v jedné 
osobě. Během jízdy se podává 
vychlazené šampaňské.

Obsah balíčku: • Kopřivnice – Technické muzeum • Štramberk – jeskyně 
Šipka • Muzeum malíře pravěkého světa Zdeňka Buriana • Štramberská 
Trúba • Oběd ve stylové Chatě Dr. Hrstky • Hukvaldy – Rodný dům Leoše 
Janáčka • Hukvaldská obora • Fotografování • Čaj o páté a dezert v pen-
zionu Hukvaldský dvůr • Program akce lze upravovat dle individuálních 
požadavků klientů.

Tělesné předpoklady: Bez omezení.
Celkový čas: 6–7 hodin.
Počet účastníků: Počet účastníků není omezen.
Oblečení, vybavení: Zajistíme stylové oblečení 20.–30. léta 20. století. 

Veškeré technické vybavení zajistí zhotovitel.
Sezona, počasí: Od dubna do října. Realizace služby je možná pou-

ze za hezkého počasí bez deště.
Kdy objednávat: Minimálně měsíc před realizací akce.
Lokalita: Hukvaldy, Kopřivnice, Lašská brána Beskyd, 

Štramberk.
Orientační cena: Na poptávku.

Velká historická jízda

balíčky Zážitků – novinky
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Ještě nikdy nebylo studium tak 
zábavné!

Již druhým rokem si na území Valašského království můžete dopl-
nit vzdělání prostřednictvím Zážitkové univerzity, pro děti je urče-
na Zážitková škola. Jde o zábavnou a neformální formu poznávání 
nevšedních aktivit a zajímavých míst našeho regionu. ZU a ZŠ se 
pro vás stanou atraktivním průvodcem možnostmi, jak u nás co nej-
lépe strávit váš volný čas. V letošním akademickém roce jsme rozší-
řili nabídku studijních oborů a otevřeli nové fakulty. Fakulta gastro-
nomická je zaměřena na poznávání místní gastronomie, krajových 
pokrmů a specialit. Štramberská hradní fakulta zase nabízí tzv. 
výpravu do paměti, kde si můžete osvojit zapomenuté dovednosti, 
vědomosti a ověřit svou zdatnost v rámci akcí pořádaných na Trú-
bě. Naše univerzita vás přiměje studovat i v době prázdnin, protože 
kromě celosvětově uznávaných akademických titulů můžete získat 
i hodnotné ceny, různé bonusy a slevy.  Jan Ražnok

Více informací v barevné příloze těchto novin

ZPráv y Z valašského království

Relax v podhůří Beskyd – to už je dneska 
osvědčená a léty prověřená značka kvalit-
ního trávení volného času. Tradiční akce, 
jako jsou silvestr na štramberském náměs-
tí, cyrilometodějské slavnosti, Štramber-
ský flamendr, slavnosti malých pivovarů 
stejně jako slavnosti burčáku či mladých 
vín, zabijačka v Kozlovicích v areálu Na 
mlýně nebo stavění máje přitáhnou spo-
lehlivě stovky návštěvníků nejen z okolí. 
Ale stranou nezůstávají ani akce komor-
nějšího charakteru – tradiční cimbálo-
vé večery v kozlovickém pivovaru, jazz 
v domě U Písařů ve Štramberku, pochod 
po stopách Zdeňka Buriana, přednáš-
ky v Jaroňkově pekárně, terasy v hotelu 
Štramberk nebo cyklus koncertů Hvěz-
dy nad Moravským Betlémem… Vždyť 
nemusejí být všude davy a narváno – nao-
pak mnozí rádi dají přednost poklidnému 

posezení a pohodě před nervním mumra-
jem velkých akcí. A projet se třeba tako-
vým vláčkem Podhoráčkem z Kozlovic na 
Hukvaldy nebo Rožnováčkem, to může 
být přímo balzám na nervovou soustavu 
pocuchanou dnešním shonem a divokým 
životním stylem.
A pak tu jsou muzea a expozice, kde má 
každý možnost zvolit si své tempo, nikam 
nespěchat a vychutnat si s dostatkem ča-
su krásu vystavených věcí: tu staré tisky 
a plastické výjevy z dějin kraje pod Trúbou, 
jinde zase chladnou krásu starého cínu, 
nostalgii zašlých časů monarchie v obec-
né škole v Kozlovicích, zvláštní poetiku 
Jaroňkových obrazů nebo moderní umění 
v galeriích nejen v Kopřivnici, na Hukval-
dech, ale i v Ostravě.
Kde se něco děje, tam taky o slovo přihlásí 
hlad a žízeň. S nimi si Relax v podhůří Bes-

kyd ale dokáže hravě poradit. Je libo něco 
„fortelnějšího“? Jsou tu pivovarské restau-
race ve Štramberku i Kozlovicích (samo-
zřejmě i se zlatavým mokem vlastní výro-
by), restaurace Hotelu Štramberk i areálu 
Na mlýně. Pokud máte chuť na kávičku či 
něco na zub, mohou Vaše kroky zamířit 
třeba do Perníkovky, k Písařům nebo na 
terasu k Holubům.
Bolí Vás nohy? Snadná rada – šupky dup-
ky do Pivních kúpelí, pod ruce specialistů 
do Masérny na dlani, kosmetického saló-
nu, nebo solné jeskyně. Pro své zdraví toho 
neuděláme nikdy dost, takže neváhejte!
A je tady večer. Kam složit hlavu? Jak je 
libo: luxus Hotelu Štramberk či Letohrád-
ku ve Frýdlantu nad Ostravicí, šumění 
vody v kozlovickém areálu Na mlýně, 
nenáročný nocleh v penzionu Stará škola 
pod Trúbou nebo oživlé kouzlo starých 

dřevěnek v Moravském Betlému. Takže 
neváhejte, čekáme i na Vás, v informačním 
centru na štramberském náměstí nebo na 
stránkách www.relaxvpodhuri.cz.

Vladimír Kovář

Taťána Polášková, Naděžda Lázničková: Nejkrásnější pověsti 
Severní Moravy a Slezska Příběhy z Poodří a Novojičínska

Pohádky a pověsti patří k paměti národa. Mnohé z nich mají reálný 
základ, jen se dnes těžko hledá skutečné „jádro pudla“. Autoři již něko-
lika sbírek pověstí ze Severní Moravy ve svých knihách často odpovídají 
na otázku, kde je původ té které legendy. V příbězích z Poodří a Novo-
jíčínska najde čtenář jak pověst o štramberských uších, tak o vzniku 
Nového Jičína, nebo o tom jak Švédové narazili na odpor příborských. 
Pro obyvatela Kopřivnice a Rybí bude jistě zajímavá pověst o selce čaro-
dejnici, která létala na koštěti z Rybí na rozcestí čarodejnic pod Šostý-
nem na divoké reje. Cena knihy je přátelská 249 Kč

Radovan Stoklasa: Valašsko v současných fotografiích

V knize zkušeného fotografa Radovana Stoklasy najdeme nádherné záběry ze všech koutů 
Valašska. Nejen krajina, ale i lidé a jejich život v tomto překrásném kraji jsou insirací pro sním-
ky, které si člověk rád prohlíží znovu a znovu…
Mírná cena za mnoho krásy 260 Kč www.knihy-pohoda.cz

Co se děje v podhůří Beskyd?

Jaký byl Adrenalin cup…
Den 26. červen 2010 byl opět svát-
kem adrenalinových sportů. Do 
Ostravice se na start prestižního 
extrémního závodu ADRENALIN 
CUP postavilo 59 čtyřčlenných šta-
fet. Utkali se v těchto disciplínách: 
běh do vrchu, MTB, paragliding 
a kajak.

Mezi běžci byl na startu připraven 
také Martin Koukal (býv. mistr 
světa v běhu na lyžích) a Dušan 
Kožíšek (olympionik v běhu na 
lyžích). Sportovní klub Valašského 
království (SKVK) měl na startu 
Pavla Michnu a Petru Pastorovou. 
Čekala je trať o délce 16 km s pře-
výšením 1 145 m a cílem na vrcholu 
Lysé hory.
Počasí opět nedovolilo, aby z Lysé 
hory odstartovali do vzduchu para-
glidisti. Ti museli pouze zdolat 
běžecký úsek s padákem v batohu 
na zádech. Za SKVK zabojoval 
Pavel Němec a Šárka Tesková.
Pomyslný štafetový kolík byl dále 
předán bajkerům, kteří čekali na 
svůj start na Ostravickém hřišti. 
Mezi elitou jsme tu našli Jaroslava 
Kulhavého (bývalého juniorského 

mistra světa v MTB) 
a také Jana Hrušku. 
SKVK reprezentoval 
Radim Knebel a Lída 
Damková. Trať o délce 
34,5 km měla převýše-
ní 1 430 m.
Bikeři předali štafetu 
u hráze přehrady šance kajakářům, 
které čekalo nejdříve přebrodění 
řeky, skok z rampy a mimo 15 bra-
nek na 5 km trati, také eskymácký 
obrat. To vše pod odborným dohle-
dem olympijského vítěze ve vod-
ním slalomu Lukáše Polerta. Mezi 
kajakáři měli Valaši Vaška Šumšala 
a Janu Bičovskou.
Cílovou pásku na letošním roč-
níku jako první protl tým SALO-
MON. Sportovní klub Valašského 
království, které pojmenovalo své 

dva týmy: ogaři a cérky, obsadili 
tyto příčky: ogaři 21. místo a cérky 
6. místo.
V místě cíle a na vrcholu Lysé 
hory čekal návštěvníky opravdu 
bohatý program. Mimo jiné exhi-
bice na trampolínách, bike rampa, 
lanové centrum, nebo opravdu 
adrenalinový seskok z letadla vol-
ným pádem a akrobatické kousky 
Tomáš Ledníka.

www.skvk.cz
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www.lasska-brana.cz

Půvabná obec Hukvaldy se nachází na úpatí Palkovických hůrek a dominuje jí zřícenina jedno-
ho z nejmohutnějších středověkých hradů na Moravě. Ten je navštěvován také díky kulturním 

akcím – středověké rytířské slavnosti, koncerty, divadelní představení, Ondřejská pouť, slet čaroděj-
nic a setkání strašidel.

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

Hukvaldech těší Mezinárodní hudební festival. V podhradí je mnoho dalších historických objektů: 
rodná škola a 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.

Hukvaldy
Informační centrum: Hukvaldy 40,
tel.: 558 699 221, web: www.hukvaldy.eu
e-mail: infocentrum@ihukvaldy.cz
V rodném domě Leoše Janáčka

„lašská brána… vašE brána do bEskyd“

AkTiViTy NA 
HukVALdecH

  TeNiS

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

26. 6.–25. 7. XVII. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO 
FESTIVALU JANÁČKOVY HUKVALDY 2010

10. 7.  16.00 h. Ten Ukvalsky zameček – medailon ke 40. výročí 
souboru lidových písní a tanců Valašský Vojvoda z Kozlo-
vic, hradní motta

 19.00 h. Eugen Suchoň: Krútňava – opera, amfiteátr
17. 7. 16.00 h. Láska a odříkání – odpoledne staré indické hudby 

a poezie. Účinkuje: Jan Fišar (umělecký přednes), Kaple sv. 
Ondřeje (hrad)

 20.00 h. Young Janacek Chamber Philharmony (GB), 
Sólista: Konstantin Boyarsky – viola (Bratsche), Dirigent: 
Jan Latham Koenig – koncert, amfiteátr

18. 7.  16.00 h. Árie a písně – Účinkují: Anna Butkiewicz (sop-
rán), Lenka Marešová (soprán), Gabriela Miková (sop-
rán), Michal Bárta (klavírní doprovod) – Hradní motta

24. 7.  20.00 h. Sutton Youth Concert Orchestra and Band (GB), 
Dirigenti: Nigel Hiscock a Neil Thomas (GB), Sólistka: 
Laura Hair (GB) – flétna

25. 7.  16.00 h. Cikánské housle – Účinkují: Vladimír Konstanti-
novič Ustinovskij (Rusko) – housle, Michal Bárta – klavír, 
Hradní motta

do 27. 7. Janáčkovy Hukvaldy 2009 ve fotografiích Svatopluka Léva 
– výstava, Galerie Hukvaldy

Program Hradu
10. 7. Strašidelná noc – tradiční sjezd strašidel, bubáků a jiných 

bytostí na hradě, doprovodný program v hradní mottě, prá-
vo útrpné – katovna Ordál, podvečerní rytířské vystoupení, 
noční ohnivé vystoupení

13.–18.7. Středověký týden na hradě Hukvaldy – od úterý do soboty 
oživlý hrad, spousta soutěží pro malé i velké, v sobotu 17. 7. 
irský večer, kapela Acoustic Irish a ohňová show, po celou 
neděli rytířská klání

HUKVALDY
kuLTuRNí Akce NA HukVALdecH

od 10. čeRVeNce do 31. PRoSiNce 2010

31. 7. Hukvaldská revoluce – dobývání hradu, IV. ročník rekon-
strukce gotické bitvy o hrad Hukvaldy

7. 8. Rytíři na hradě – rytířská klání po celý den, stateční rytíři 
a krásné dámy

14. 8. Strašidelný večer opět na hradě – tradiční sjezd strašidel, 
bubáků a jiných bytostí na hradě, doprovodný program 
v hradní mottě, právo útrpné – katovna Ordál, podvečerní 
rytířské vystoupení, noční ohnivé vystoupení

21.–22. 8. Oživlá historie – 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

28. 8. Rytíři na hradě – rytířská klání po celý den
11.–12. 9. Hukvaldské vinobraní – slavnostní ukončení sezony, rytíř-

ské slavnosti po celý víkend, doprovodná dobová hudba 
– Acoustic Irish, velkolepé hradní grilování, velké zásoby 
oblíbeného vinného moku – burčáku, nabídka kvalitních 
tuzemských vín

28. 10. Státní svátek – hrad otevřen od 9.00 do 16.00 h.
28. 11. Ondřejská pouť – ranní bohoslužba v kapli sv. Ondřeje, 

tradiční předvánoční setkání přátel na hradě Hukvaldy
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„lašská brána… vašE brána do bEskyd“

kuLTuRNí Akce V koPřiVNici od čeRVeNce do 31. PRoSiNce 2010
6. 7. Shromáždění při příležitostí výročí upálení Jana Husa, 

www.koprivnice.cz
18. 7. Pouť v Mniší
24. 7. Koprofka 2010 – revivalový festival open air,
 www.koprivnice.eu
1. 8. Potulná pohádková země – zahájení výstavy loutek
7. 8. Kopřivnický drtič – nezávodní hobby MTB maratón,
 www.cykloart.cz/bikeklub
14. 8. Bubbla city western show – VII. ročník, www.bublaranch.cz
20.–21. 8. 49. ročník Mezinárodního turnaje v házené
23. 8. Open Kopřivnice – minigolf II. Liga
28. 8. O pohár zastupitelstva
28. 8. Starodávný Jarmark, www.koprivnice.eu
28.–29. 8. Kopřivnická pouť, www.koprivnice.cz
29. 8. Gala Cup – 16. ročník turnaje staršího dorostu v házené 
31. 8. Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Motýlek, 
 www.detske-centrum.cz
31. 8. Odzvonění prázdninám, www.koprivnice.eu
3.–5. 9. 41. International Tatra veterán Rally a 27. ročník memori-

álu Josefa Veřmiřovského
9. 9. Historie sportu v Kopřivnici – vernisáž k výstavě
9. 9.–7. 11. Historie sportu v Kopřivnici – výstava
10. 9. Den otevřených dveří pionýrské skupiny a 30. výročí tábo-

ru Olbramkostel, www.koprivnice.pionyr.cz
16.–22. 9. Evropský týden mobility, www.koprivnice.cz
18. 9. Běh rodným krajem Emila Zátopka – 8. ročník,
 http://beh-roznov.koprivnice.org
18. 9. O pohár Větřkovské přehrady – hasičská soutěž v Lubině
18. 9. Hubertova jízda – IV. ročník, www.bublaranch.cz
25. 9. Tancem kolem světa – velká taneční show,
 www.tsrelax.wz.cz
26. 9. Výstava ovoce, zeleniny, květin a hub v Lubině
30. 9. Paličkovaná krajka paní Jarmily Heimrlové, www.kdk.cz
4.–8. 10. Týden knihoven, www.kdk.cz
4.–17. 10. Dny zdraví
9. 10. Kimegal – adrenalinový závod pro rodiny, www.skautik.org
9. 10. 19. ročník Svatováclavské révy – soutěž v přednesu umělecké 

poezie a prózy
22. 10. Orient Show – 6. ročník, www.shahrazad-orient.cz
22.–23. 10. Kafka 2010, www.ktk.cz
23. 10. 14. Přehlídka pěveckých sborů
27. 10. Den vzniku samostatného ČS. státu
27.–29. 10. Podzimní příměstský tábor
30. 10. Kopřivnické poháry – 10. ročník modelářské soutěže
31. 10. Pouť ve Vlčovicích, www.koprivnice.cz
31. 10. Uzavírání Rozhledny, www.ktkt.cz
5.–6. 11. Motýlek 2010
6.–7. 11.  Plavecké závody českého poháru
7. 11. Krmáš ve Vlčovicích, www.koprivnice.cz
11. 11. Obří leporelo „Dějiny udatného českého národa“ – vernisáž 
11. 11. až
leden 2011 Obří leporelo „Dějiny udatného českého národa“ 
11. 11. Den válečných veteránů, www.koprivnice.cz
16. 11. Den boje za svobodu a demokracii, www.koprivnice.cz
20. 11. Tatra 2010 – taneční liga, www.koprivnice.eu
23.–24. 11. Jarmark naděje, www.kprivnice.eu
25. 11. Vázání adventních věnců
25. 11. Kateřinský jarmark, Lubina, www.zskoprivnice-lubina.

skolniweb.cz
27. 11. Pletení adventních věnců, www.zdislava.net
listopad Koprcon – 8. ročník
listopad Výstava svět dobrodružství a fantazie
1.–2. 12. Mikulášský jarmark, www.koprivnice.cz
4. 12. Mikulášský trojboj
5. 12. Mikuláš, www.koprivnice.eu

10.–12. 12. XVI. ročník Grand Prix badmintonu
11. 12. Velká cena ve vzpírání
12. 12. Adventní koncert, www.zdislava.net
15.–16. 12. Vánoční jarmark, www.koprivnice.cz
17.–18. 12. Vánočka – divadelní přehlídka
18. 12. Koncert pod Vánočním stromem v Mniší
18. 12. Vánoční šachový turnaj o Lubinského pěšáka, Lubina
18. 12. Koncert pod vánočním stromem, www.sdhmnisi.asp2.cz
23. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise, www.zdislava.net
24. 12. Rozdávání Betlémského světla, www.skautik.org
26. 12. Štěpánská jízda, www.bublaranch.cz
26. 12. Koledování na Štěpána, www.skautik.org
28. 12. Vánoční koncert Pěveckého sdružení a Komorního orches-

tru Kopřivnice, www. psk.koprivnice.org
31. 12. Silvestr, www.koprivnice.eu

POZVÁNÍ DO 
KOPŘIVNICE
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 Rakousku-
Uhersku „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 atmo-
sférou 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

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 

IC Kopřivnice
Obránců míru 368
742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 821 600

+420 774 668 001
e-mail: ic@koprivnice.cz

www.koprivnice.cz
www.lasska-brana.cz
http://turistika.koprivnice.cz
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AkTiViTy V koPřiVNici

  BowLiNg

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 Kopřiv-
nice, 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 projíždě-
ní okruhů lze navštívit Raškovu 
vyhlídku nebo nedalekou zříceni-
nu hradu Šostýna. Hned několik 
míst na okruzích nabízí nádherný 
výhled na Moravskoslezské Besky-
dy a okolní krajinu.
* Okruh „Červený kámen“
(6,5 km/112 m převýšení) – lesní 
trasa kolem masívu hřebene Čer-
vený kámen, jsou zde krásné výhle-
dy 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 %.

* Okruh „Holý vrch“
(5 km/163 m převýšení)
– okruh vede kolem kopce Holý 
vrch u Vlčovic, okruhu dominuje 
extrémně prudký sjezd z Janíko-
va sedla nad Lichnov, a také brod 
v jiném místě trasy
– výškově nejnáročnější okruh 
s dlouhým stoupáním v závěru tra-
sy ve sklonu 12–14 %.

* Okruh „Pískovna“
(2,4 km/67 m převýšení) – malý, 
ale záživný lesní okruh v blízkosti 
Janíkova sedla na Červeném kame-
ni. Okruh je náročný na kondici. 
V obou směrech překonáte vždy 
v úseku pěti set metrů a ve sklonu 
11 až 12 % převážnou část z celko-
vého převýšení.

2. Cyklotrasa č. 6039 – nenáročná 
trasa (Kopřivnice–Příbor–Skotni-
ce–Nová Horka) 
Trasa vede z Kopřivnice, přes Pří-
bor, Skotnici až do Nové Horky, 
zpřístupňuje oblast CHKO Poodří. 
Délka trasy je 17 km. Bývá označo-
vána jako trasa rodištěm Sigmunda 
Freuda (místní spojení mezi větví 
C1 a C2 projektu Greenways, z Pří-
bora vedou ještě dvě další napojo-
vací větve, a to cyklotrasa č. 6134 
– Stará ves n. O.– Příbor–Kloko-
čov (11 km) a cyklotrasa č. 6136 
– Petřvaldík–Škornice (8 km). 
V Příboře ještě existuje tzv. Příbor-
ský okruh – 10kilometrová trasa 
vedoucí k Boroveckým rybníkům.

3. Radhošťská stezka (Ostrava–
Příbor–Frenštát p. R.–Radhošť) 
Trasa vede z Ostravy-Bělského lesa, 
přes Starou a Novou Bělou, Krme-
lín, Mošnov, Příbor, Mniší, Tichou, 
Frenštát až na Pustevny resp. Rad-
hošť. Délka trasy je 66 km.

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

STAR FIT
Medical Care Centre
Záhumenní 1477,
742 21 Kopřivnice
tel.: 602 638 688, www.starfit.cz
moderně vybyvené fitcentrum, nej-
novější řada fitness zařízení

  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

 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 neplav-
ce s vodním tobogánem, hřiště na 
plážový volejbal, travnatá plocha na 
kopanou, půjčovna sport. potřeb

Přehrada Větřkovice
Místní část Lubina,
742 21 Kopřivnice
Sypaná hráz má délku 460 m, nej-
větší 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

„lašská brána… vašE brána do bEskyd“
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  LANoVé AkTiViTy

Lanové centrum Karabina
Kpt. Jaroše 1077
tel.: 556 812 204, 604 108 306
Lanové centrum nemá stálou ote-
vírací dobu, programy se připra-
vují pro danou skupinu na předem 
domluvený termín. Bližší informa-
ce a objednávky u pana Sochy.

  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, trénin-
kové hřiště, atletická dráha, plochá 
dráha, 3 volejbalové kurty, antuko-
vý tenisový kurt

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

  MiNigoLF

Minigolf
Husova ul., areál letního koupališ-
tě, 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

  RyBoLoV

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

  SAuNy

Hotel Olympia
Kpt. Jaroše 1399, 742 21 Kopřivnice
tel.: 556 843 007
web: www.hotel-olympia.cz
e-mail: recepce@hotel-olympia.cz,
finská sauna, bylinná parní lázeň, 
whirlpool, masáže, pedi/manikúra

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, infra-
sauna, spinning, vířivka, fitbox, 
aerobic

  SkATePARky

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

  SoLNé jeSkyNě

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

  SPiNNiNg

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

  SquASH

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

  SToLNí TeNiS

Relax centrum
Česká 318, 742 21 Kopřivnice
tel.: 604 916 085

  TeNiS

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

  TuRiSTikA

Turistické trasy 
• V Kopřivnici začíná žlutá značka 
vedoucí do Frenštátu přes oblast 
Červeného kamene.
• Městem prochází značka mod-
ré barvy začínající ve Štramberku 
a vedoucí přes Lubinu na Hukvaldy 
a dále přes Palkovické hůrky kolem 
nádrže Olešná do Frýdku Místku 
a z něj na Žermanickou přehradu. 
• Přes místní části Lubina a Mniší 
vede zelená značka mající počátek 
v Příboře směřující přes Kozlovice 
a Lhotku do pohoří Ondřejníku (na 
hranici Mniší a Měrkovic z ní vede 
odbočka přes oboru na Hukvaldy). 
• Po západní hranici města vede 
žlutá značka spojující Štramberk 
a Příbor. 
• V rámci Lašské brány je znače-
nými trasami Kopřivnice propo-
jena se Štramberkem, Příborem 
a Hukvaldy. 

  ziMNí STAdioNy

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, in-line hokej, flo-
rbal, tenis, volejbal, bruslení na 
kolečkových bruslích, tělocvična 
pro sálové sporty (basketbal, volej-
bal, futsal, badminton, rekreační 
cvičení), gymnastická tělocvična, 
lezecká stěna, fitcentrum

„lašská brána… vašE brána do bEskyd“
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„lašská brána… vašE brána do bEskyd“

PřÍBOR

Oddíl aerobiku Příbor
Drahomíra Sattková
Štramberská 1361,
742 58 Příbor
tel.: 556 722 092,
556 722 528,
723 372 632

  koNě A jízdáRNy

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

  cykLoTuRiSTikA

„Cyklisté vítáni“
Rodný dům Sigmunda Freuda
Zámečnická 117, 742 58 Příbor
tel.: 556 722 200

„Cyklisté vítáni“
Restaurace Mexico
Frenštátská 166, 742 58 Příbor
tel.: 556 725 831, 776 644 102
(Jaroslav Kabát)
e-mail: mexico-pribor@quick.cz
web: www.mexico-příbor.com

Cykloturistická trasa 
„Hukvaldy–Kopřivnice–Příbor“

9,5 km, pro treková kola a MTB
Trasa vedoucí z Příbora polními 
cestami (asfalt a šotolina) kolem 
přehrady Větřkovice a od Mnišího 
na Hukvaldy.

Příborský okruh
Trasa okruhu má celkem 10 km. 
Začíná u severozápadního rohu 
náměstí S. Freuda, v ulici U brá-
ny. Pokračuje směrem k parkovišti 
Penny-marketu. Tuto část je nejlé-
pe překonat pěšky a nasednout na 
kolo až po přechodu komunikace. 
Dále trasa pokračuje jednosměrně 
ulicí Lidickou do ulice Masarykovy. 
Na jejím konci, podjezdu pod silni-
cí E 642, opouští město a odbočuje 
k Prchalovu.
V přímém směru lze z tohoto místa 
po cca 500 metrech navázat na tra-
su KČT 6039 a okruh „Kravařsko“. 
Vyvýšená poloha Prchalova nabízí 
výhled na Příbor a celé panorama 
Beskyd. Po průjezdu osadou trasa 
opět klesá až k říčce Sedlnici. Za 
benzínovou pumpou se stáčí pod 
most a za ním vede po místní silnič-
ce k parkovišti před Boroveckými 
rybníky. V tomto místě naváže na 
trasu naučné stezky okolo Boro-
veckých rybníků a pokračuje po 
zpevněné silnici zpátky k Příboru, 
kam vstupuje ulicí Kpt. Jaroše. 
Okruh se krátce spojí s cyklotrasou 
KČT 6039 (Rodištěm Sigmun-
da Freuda) a následně je vedena 
k železniční stanici. Po přechodu 
lávky přes Lubinu se napojuje na 
Radhošťskou stezku z Ostravy do 
Frenštátu p. R., na novou cyklotu-
ristickou trasu Hukvaldy–Příbor 
a další trasy KČT. Trasa okruhu 
poté stoupá k farnímu kostelu Nar-
ození Panny Marie, jehož silueta je 

logem celého okruhu. Závěr trasy 
tvoří opět průjezd náměstím Sig-
munda Freuda.

  AquAzoRBiNg

Aquazorbing, zorbing
Areál koupaliště Ricco
Leoše Janáčka 923, 742 58 Příbor
tel.: 777 100 007
web: www.koupaliste.cz
e-mail: koupaliste@ricco.cz
2 bazény, večerní koupání, volejbal, 
nohejbal, dětský koutek, půjčovna 
sportovního nářadí, stolní tenis, 
plavecká škola, minigolf

 
  BowLiNg

Bowling „U Zlaté hvězdy“
Místecká 287,
742 58 Příbor
tel.: 603 873 188
4 dráhy, restaurace

  FiT ceNTRA

Fit centrum Příbor
Štramberská 1361,
742 58 Příbor
tel.: 556 722 528,
556 722 092

Městské informační centrum
Příbor

náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor

tel.: +420 556 455 442
e-mail: mic@pribor-mesto.cz
web: www.pribor-mesto.cz
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Pohled na noční oblohu plnou hvězd je 
možná to nejkrásnější, co můžeme v živo-
tě spatřit. Nemusíte být básníkem, aby vás 
okouzlila jeho poetika. Valašské království 
pro vás připravilo pozorování vesmíru 
dalekohledem s odborným výkladem, aniž 
by jste museli navštívit hvězdárnu, či pla-
netárium. Hvězdářský balíček zážitků, to 
je nečekané a originální zpestření rodinné 
oslavy či firemní akce.

Obsah balíčku: • Návštěva hvězdáře na vámi určeném místě • Poutavý 
a zasvěcený výklad o vesmíru • Pozorování oblohy hvězdářským daleko-
hledem • Cena pro maximální počet 10 osob. V případě větších skupin 
cena dle dohody • 1× dárkový balíček (Bavostopa VK, Pamětní list, Pas 
VK, Pohlednice VK, Samolepka VK, Tričko VK.

Tělesné předpokl.: Pro dospělé i děti.
Celkový čas: 2–3 hodiny.
Počet účastníků: Balíček je určen jak pro jednotlivce, tak pro skupiny. 

Maximální počet je 10 osob.
Oblečení: Jakýkoliv oděv odpovídající aktuálním klimatickým 

podmínkám. Pozorování oblohy probíhá venku, 
z tohoto důvodu doporučujeme zejména v zimních 
měsících teplé oblečení.

Sezona, počasí: Celoročně. Realizace této služby je přímo závislá 
na klimatických podmínkách. V případě špatného 
počasí nelze realizaci služby provést.

Kdy objednávat: Doporučujeme alespoň 3 týdny dopředu.
Lokalita: Příbor, Hukvaldy, Kopřivnice, Valašské Meziříčí 

nebo celé Valašské království
Kód balíčku: pro maximálně 10 osob: POH 001 002
Orientační cena: pro maximálně 10 osob: 3 895 Kč včetně DPH

Hvězdářský balíček zážitků

Přímo v terénu se pod vedením 
zkušených instruktorů teoreticky 
i prakticky seznámíte s paragli-
dingem. Navždy ve vás zůstane 
nezapomenutelný zážitek z vaše-
ho prvního letu.

Obsah balíčku: • Jednodenní 
kurz paraglidingu • Přesun na 
kopec, seznámení s paraglidin-
gem – zásady řízení křídla, zása-
dy bezpečnosti, zkusíte si křídlo 

nafouknout a poprvé se sami vznést • Dárkový balíček (Pamětní list, Pas 
VK, Pohlednice VK, Samolepka RWS, Vzducholetostopa)

Tělesné předpokl.: Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu zdra-
votnímu stavu. Maximální váha klienta je 110 kg.

Celkový čas: 5 až 6 hodin.
Počet účastníků: Služba je určena pro 1 osobu. Po domluvě je možno 

přizpůsobit realizaci pro skupinu.
Oblečení: Větrovka, dlouhé kalhoty, pevná obuv.
Sezona, počasí: Od března do října. Službu lze provést pouze za příz-

nivých povětrnostních podmínek.
Kdy objednávat: Doporučujeme 2 týdny dopředu.
Lokalita: Hukvaldy, Javorový, Kopřivnice, Kunčice pod Ond-

řejníkem, Rožnov pod Radhoštěm, Střítež, Valašské 
království, Vidče, Vlčovice.

Kód balíčku: pro 1 osobu: AKT 005 013
Orientační cena: pro 1 osobu: 2 330 Kč včetně DPH

Roztáhněte svá křídla – seznámení s paraglidingem

„lašská brána… vašE brána do bEskyd“

 kouPALišTě
  A VodNí PLocHy

Areál koupaliště Ricco
Leoše Janáčka 923,
742 58 Příbor, tel.: 777 100 007
web: www.koupaliste.cz
e-mail: koupaliste@ricco.cz
2 bazény, večerní koupání, volejbal, 
nohejbal, dětský koutek, půjčovna 
sportovního nářadí, stolní tenis, 
plavecká škola, minigolf

  Lezecké STěNy

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

  MiNigoLF

Areál koupaliště Ricco
Leoše Janáčka 923, 742 58 Příbor
tel.: 777 100 007
web: www.koupaliste.cz
e-mail: koupaliste@ricco.cz
2 bazény, večerní koupání, volejbal, 
nohejbal, dětský koutek, půjčovna 
sportovního nářadí, stolní tenis, 
plavecká škola, minigolf

 PLážoVý
  VoLejBAL

Areál koupaliště Ricco
Leoše Janáčka 923,

742 58 Příbor
tel.: 777 100 007
web: www.koupaliste.cz
e-mail: koupaliste@ricco.cz
2 bazény, večerní koupání, volejbal, 
nohejbal, dětský koutek, půjčovna 
sportovního nářadí, stolní tenis, 
plavecká škola, minigolf

  SAuNy

Sportovní hala TJ Příbor
Štramberská 1361,
742 58 Příbor
tel.: 556 722 092

  SkATePARky

Skatepark
Na Kamenci,
742 58 Příbor
tel.: 556 725 111,721 146 146

  STřeLBA

Sportovní střelnice
9. května,
742 58 Příbor
tel.: 776 001 105, p. Pavel Poláček

  TeNiS

Sportovní klub Tenis
Na Valše, 742 58 Příbor
tel.: 739 705 255, 556 722 879
web: www.pribor-mesto.cz

9. 7.  Podvečer v rytmu bubnů djembé, BAV klub Příbor od 17.00
10. 7. Freude, vždy na tě dojde, Jan Vodňanský s 60 minutovým 

programem, Rodný dům Sigmunda Freuda od 16.00 h.
17. 7.  Letní diskotéka, Městský park v Příboře
24. 7.  Benátská noc, K poslechu a tanci hraje skupina „TNT“, Areál 

hasičské zbrojnice
22. 8.  řeka – Těšínské Beskydy, 7 denní táborový pobyt pro děti od 

8 let a mládež, BAV klub Příbor.
10.–12. 9. Zahájení dnů EHD, třídenní slavnost historického dědictví, 

která zahájí dny EHD v celé České republice

kuLTuRNí Akce V PříBoře V Roce 2010
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„lašská brána… vašE brána do bEskyd“

Štramberk
www.stramberk.cz

Štramberk, malebné městečko na svazích Zá-
meckého kopce, Bílé hory, Kotouče, Libotínských 
vrchů a Červeného kamene, byl založen roku 1359 
moravským markrabětem Janem Jindřichem Lu-
cemburským. 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 roube-
ných 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 památ-
níků našich národních velikánů, ale hlavně se zde nachází jeskyně Šipka, která 
proslavila Štramberk ve vědeckém světě archeologickými nálezy zlomku čelisti nean-
dertálského 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 – zka-
meněliny z Kotouče, archeologické nálezy z jeskyně Šipky. Část výstavy je věnována 

historii hradu a města Štramberka a jedinečným národo-
pisným 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

ŠTRAMBERK

AkTiViTy Ve šTRAMBeRku

  čTyřkoLky

Čtyřkolky
Dolní 863, 742 66 Štramberk
tel.: 777 307 736
web: ctyrkolkystramberk.wz.cz
e-mail: mirbajer@seznam.cz

 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 podo-
bají Pálavě
– nejrozlehlejší skalní celek v této 
oblasti

Možnosti lození: Váňův kámen, 
„Dallas“ (pod Štramberskou Trú-
bou), Kozí stěnka 
– 86 cest

Kontakt, informace:
Petr Pavlík,
tel.: 732 170 019

Město Štramberk
4. 7. Promenádní koncert, Národní sad. Vystoupí Dechový 

orchestr Děrničanka pod vedením Antonína Schindlera. Od 
15.30 h. Vstupné dobrovolné

11. 7. Promenádní koncert, Národní sad. Vystoupí Dechový 
orchestr Javořinka z Lichnova pod taktovkou Radka Kahán-
ka. Od 15.30 h. Vstupné dobrovolné

18. 7. Promenádní koncert, Národní sad. Vystoupí hudební skupi-
na FAUNUS. Od 15.30 h. Vstupné dobrovolné

24. 7. Koncert Slovácké krojované hudby Vlčnovjanka pod taktov-
kou Josefa Maliny, Amfiteátr Pod starou věží. Od 19.00 h. 
Vstupné 80 Kč

8. 8.  Promenádní koncert, Národní sad. Vystoupí Žesťová hudeb-
ní skupina JAMATO z Ostravy pod vedením Lucie Možné. 
Od 15.30 h. Vstupné dobrovolné

15. 8. Promenádní koncert, Národní sad. Vystoupí country skupi-
na Cizinci pod vedením Jiřího Krbce. Od 15.30 h. Vstupné 
dobrovolné

22. 8.  Koncert Sdružení hudebníků dechového orchestru města 
Štramberka pod vedením Aloise Cigána a Aleše Kuběny, 
Národní sad. Od 15.30 h. Vstupné dobrovolné

V případě deštivého počasí se koncerty ruší.

11.–12. 9. Dny evropského dědictví (EHD), náměstí, hrad.
říjen Hraná pohádka pro děti, Kulturní dům Štramberk
říjen Svatováclavský hudební festival, kostel sv. J. Nepomuckého
12. 11. Posezení u cimbálu, Kulturní dům Štrambek
24. 11. Předadventení koledování aneb Vánoce buďtež vítány, náměstí
14. 11. Štramberské Vánoce – výstava betlémů, budova MIC Štramberk
3. 12. Mikulášská pohádka pro děti, Kulturní dům Štramberk 
prosinec Vánoční koncert
16. 12. Koncert Poutníci, Kostel sv. Jna Nepomuckého
26. 12. Živý betlém – Národní sad

Muzeum Zdeňka Buriana
do 5. 9. Stezkou odvahy a dobrodružství VI. 

Relax v podhůří Beskyd (akce od 13.00 h.)
5. 7.  Cyrilometodějské slavnosti, náměstí
21. 8. 6. štramberské pivní slavnosti, náměstí
18. 9. 7. Dny moravského burčáku, náměstí
16. 10. 7. štramberská strašidla, náměstí
6. 11. 7. slavnosti mladých vín, náměstí
4. 12. Štramberský Mikuláš + parní vlak 
31. 12. 7. Silvestr pod Trúbou, náměstí

Valašské království – areál hradu (od 10.00 h.)
17. 7. Medové království 
31. 7. Pokrmy našich předků 
14. 8. Hradní hry 
28. 8. Honba za štramberským pokladem 
18. 9. Zátopkovy schody
28. 9. Štramberské dýňobraní
20. 11. Co se píše v letokruzích
4. 12. Za Mikulášem a čertem

Změna programu i termínů vyhrazena!
Sledujte tisk, média a naše webové stránky!

kuLTuRNí Akce Ve šTRAMBeRku
do 31. PRoSiNce 2010

Hradní akce jsou 
zpravidla doprováze-
ny letním kinem pod 
Trúbou. Vybíráme 
pro vás klasické čes-
ké pohádky a roman-
tické filmy. Program 
letního kina se dozví-
te na www.stramber-
skatruba.cz.
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hlásání Z trúby

Sladké léto a prázdniny na Štramberské Trúbě
Zatímco ostatní hrady si teprve pro-
tírají oči po zimním spánku, Trúba, 
která již déle než rok NIKDY tak 
docela NESPÍ, vás plná života oče-
kává s otevřenou náručí!
A v létě s očima dokořán a na 
šťopkách! Projekt „Trúba 365 dní 
v roce“ je spolehlivou zárukou, 
že můžete přijít takřka kdykoli 
a rozhled z výšin nadoblačných 
vám bude umožněn! S dlouhými 
večery přichází i možnost si v sou-
kromí – neb turistů k večeru ubývá 
– vychutnat například západ slun-

ce anebo pohled na pohádkově roz-
svícený noční Štramberk!
Stejně tak je možné si vlastnoručně 
v kteroukoli denní dobu (v rámci 
provozu Chaty) opéct špekáček 
či klobásku na ohništi u Chaty 
Dr. Hrstky, tuto ryze prázdninovou 
aktivitu si okořenit hrou na kytaru 
či africký buben a z vlastní zkuše-
nosti mohu říci, že málokterá rela-
xace dosahuje na pocit ze spočinutí 
zemdleného těla v pohodlných 
rybářských křesílkách a sledování 
klesání slunce za stráně Oderských 

Obvyklá otevírací doba
Štramberské Trúby – 365 dní

květen–září: denně 9.00–19.00 h.

duben a říjen: denně 9.00–17.00 h.

listopad–březen: denně 10.00–16.00 h.

Pokud chcete kouzlo staré gotické věže 
okusit trochu jinak, než jen obvyklým 
výstupem a sestupem, jste tady správně. 
Dolů se lze dostat i zajímavějším způ-
sobem – na laně! Neváhejte a vyzkou-
šejte zážitek jako vystřižený z pevnosti 
Boyard!

Obsah balíčku: • Slanění uvnitř nebo vně 40 m vysoké Štramberské Trú-
by. Ke zdolání služby není zapotřebí zvláštní fyzické síly. Účastník se oble-
če 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. Bezpečnost účastníka zajišťuje 
instruktor dalším jisticím lanem.

Tělesné předpoklady: Pro všechny zdravé lidi od 140 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.

Slaňování v Trúbě aneb 30 metrů vertikálního adrenalinu

ŠTRAMBERSKý BALÍČEK ZÁžITKů

ŠTRAMBERSKÁ TRÚBA

Kopec 77, 742 66 Štramberk, tel.: +420 774 668 045

truba@valasske-kralovstvi.cz • www.stramberskatruba.cz

vrchů na západě výhledu z hradeb 
štramberského hradu. Vychlaze-
né pivečko po pravici, vonící klo-
báseň nad vonícím ohněm, lehký 
večerní vánek ve vlasech (krásnivé 
dámy, která vás po celý den prová-
zela po okolních kopcích), nostal-
gické drnkání do strun sladkého 
dřeva… a vědomí, že se například 
už 17. července můžete těšit na 
další víkendový seminář na naší 
Hradní fakultě… zmíněného data 
budete mít možnost získat zápočet 
z medologie, což je velmi oblíbe-

ný předmět všech mlsalů z blíz-
ka i z dálky – hrad se rozebzučí 
a sladce rozvoní, včelaři nás poučí 
o všem, co k získávání té výjimečné 
a zdravé pochoutky patří a sami 
si své poznatky budete moci zre-
kapitulovat u hradní profesorky 
a získat tak razítko do svých indexů 
při studiu na Štramberské hradní 
univerzitě.
Zkrátka, kdo sladký život na Trúbě 
neochutná, nepochopí…

Těšíme se na vás! VV

Happy Hours v Chatě Dr. Hrstky
Tož múdré valasské královské hlavy zas si na vás cosik vymyslely! Hap-
py Hours 18.00–19.00 každý pátek a sobotu v Chatě Dr. Hrstky. Prožijte 
s námi své Šťastné hodinky!
Že prý ve světě sa dělajú jakésy hapi aurs a že my zas jednú chcem tež být 
světoví! Inu tak dyž přijdete pobýt do Chaty Dr. Hrstky pod Štramberskou 
Trúbou v pátek nebo sobotu, mezi 18. a 19. hodinou podvečení, potká vás to 
štěstí, že budete moct pivo aj kořalenky popijať jen za polovic a možná ještě 
k tomu něco přidáme, esli se nám zlíbí!

Štramberská Trúba na Facebooku
A je to tu! Naše múdré hlavy sa rozhodly nacpať 
Štramberskú trúbu aj Chatu Dr. Hrstky do kom-
pjútra na nejaký ten fejsbúk. I přes první nezda-
ry, kdy sa nám nedařilo vecpať takú velkú Trúbu 

do takého malého počítača, sme to nakonec zvládli (stačilo enem připojiť 
k počítaču džbánek se slivovicú a po chvilce bylo i nemožné možné).
Takže teď máte všeci možnost sledovať aktuálně, co sa tu kde děje a být neu-
stále v kontaktu. Najlepší ale bude, gdyž si nás dáte do přátel, a budete mít 
čerstvé zprávy z Trúby jako na taléřu.

CENY VSTUPNÉHO:

Dospělí: 25 Kč
Děti od 6 do 15 let: 15 Kč

Na Štramberské Trúbě si můžete 
pořídit pěkný pamětní list, který 
vám bude navždy připomínat váš 
výstup na tuto 40 metrů vyso-
kou gotickou věž ze 13. století. 
Takže již neváhejte a na Trúbu se 
vydávejte!

Na Trúbě jsou cyklisté vítáni
Sezona nám 
začíná a není 
krásnějšího 
výletu, než se 
vydat na kole 
na Štramber-
skou Trúbu. 

Abychom nabídli všem cyklotu-
ristům ten správný komfort, dali 
jsme dohromady naše múdré hlavy 
valasské a naše šikovné ručičky pro 
vás vytvořily nové a originální sto-
jany na kola.
Takže vězte, že i na Trúbě bude 
o vašeho dvoukolého mazlíčka 
dobře postaráno.
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hlásání Z trúby

 Trúba v obležení strašidel
Na Trúbu se slétla strašidla ze všech 
koutů Valašského království a podle 
všeho jen tak rychle neodletí. Máte 
tak jedinečnou možnost zhlédnout 
práce žáků základních škol, kteří 
přenesli svou fantazii do pestrých 
a originálních výtvorů a vytvořili 
mnoho krásných strašidel, která 
teď vytvoří na Trúbě „strašidelnou 
expozici“. Navštivte proto Štram-
berskou Trúbu a pomozte nám 
vyhodnotit to nejlepší strašidlo!

HB

Štramberské hradní akce aneb studujte
na Štramberské hradní fakultě
Termín (od 10.00 h.) Název akce Studijní předmět

so 17. července 2010 Medové království Medologie

Život včel, rostlinná říše, opylování, med pro naše zdraví, vosk a výrobky z něj

so 31. července 
2010

Pokrmy našich 
předků

PokrMologie

Dobová jídla včetně receptů, soutěž v rozpoznávání pochutin

so 14. srpna 2010 Hradní hry Hravologie

Netradiční přehlídka sportovních hradních dovedností jednotlivců i rodin 
a týmů, výroba papíru, pexeso na čas, Člověče, nezlob se!, dobová muzika

so 28. srpna 2010 Honba za štram-
berským pokladem

Pokladologie

Hledání pokladu, práce s hlínou, modelování, divadélko, příběhy

so 18. září 2010 Zátopkovy schody běHologie

Sportovní sobota pro celou rodinu, akce je věnovaná odkazu slavných olympi-
oniků paní Dany a Emila Zátopkových. Běh do schodů na čas dle kategorií 

út 28. září 2010 Štramberské 
dýňobraní

dýňologie

Štramberské dýňobraní na hradě. II. ročník Dýňobraní – o nejzajímavěji 
vyřezávanou dýni a výroba roztomilých drobností z přírodnin, pohádka 
Zlatovláska

so 20. listopadu 
2010

Co se píše 
v letokruzích

dřevologie

Zpracování dřeva k výrobě obrázku, drobné výrobky ze dřeva – píšťalka

so 4. prosince 2010 Za Mikulášem 
a čertem

koledologie

Čertovský kotel, ukázka tradičních technik výzdoby, stezka odvahy – strašidel-
ná Kulatina, vánoční zvyky, Mikuláš a čert na Trúbě

všeobecné podmínky studia 
na Štramberské hradní 

univerzitě

1. Vyberte si akci během celé hrad-
ní sezony a jako studenti navštivte 
studijní místo – Štramberskou 
Trúbu, kde lze získat na pořádané 
akci za splnění aktivity nebo úkolu 
zápočet.

2. Studijní předměty jsou volitel-
né, doporučujeme je však studovat 
i organizovaně ve skupinách nebo 
celých rodinách. Naše kontaktní 
místo – areál Štramberské Trúby, 
Kopec 77, Štramberk.

3. Aktuální seznam studijních ter-
mínů, kdy můžete studovat a získat 
zápočty, naleznete na www.stram-
berskatruba.cz nebo v indexu.

4. Zápočet je možné získat pouze 
za splnění aktivity/úkolu/limitu. 
Co je potřeba splnit se dozvíte 
vždy na místě od profesora.

5. Další podrobnosti o tom, jak 
studium na Štramberské hradní 
univerzitě probíhá, naleznete 
na webu nebo u obsluhy v cha-
tě Dr. Hrstky nebo v Jaroňkově 
útulně.

Získaný titul za 8 zápočtů na 
akcích v této hradní sezoně je 
DrTrubus.
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NOVý JIČÍN
bájEčná místa, akcE a aktivity 2010 – nov ý jičín

AkTiViTy V NoVéM jičíNě

  BowLiNg

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

Bowling
Tatrovanka Nový Jičín
B. Martinů 1884/1,
741 01 Nový Jičín, tel.: 556 770 713
info@tatrovanka.cz
www.tatrovanka.cz, 2 dráhy

  cykLoTuRiSTikA

Novým Jičínem procházejí 2 hlav-
ní cyklotrasy. Ze severu na jih tra-
sa č. 6175 Kunín – Hostašovice 
s názvem „Palackého stezka“ a ze 
západu na východ trasa č. 502 Sta-
rý 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, 741 01 Nový Jičín
tel.: 736 769 684, 732 163 306
web: www.american-fitness.cz

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

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

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, fit-
ness, 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
tel.: 556 709 152, 737 124 153,
e-mail: hermelin.ranch@seznam.cz
Jízdárenský výcvik – parkur, drezú-

ra, military, western, vození dětí na 
ponících a mustanzích, letní 10ti 
denní pobyty pro děti, hippotera-
pie, víkendové pobyty, jezdecké 
kroužky, ale také programy pro 
školní výlety a exkurze.

Zemědělská usedlost Bludička
Bludovice 9, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 704 046, volat mezi 
20.00–21.00 h
web: www.bludicka.wbs.cz
Bludicka.Bludovice@seznam.cz

	 No v ý	Ji č í N
historické město Moravskoslezského kraje pro rok 2009

Město bylo založeno na křižovatce dů-
ležitých obchodních cest z Polska a Slez-
ska do Čech a Uher. Jeho počátky spadají 
do 2. pol. 13. stol. První písemná zmínka 
o městě však pochází až z roku 1313, kdy 
byly městu uděleny králem Janem Lucem-
burským první městské výsady.
Mimořádná koncentrace historicky 
cenných budov a urbanistická hodnota 
samotného jádra města vedla v roce 1967 
k jeho prohlášení za městskou památko-
vou rezervaci. 
Nejstarší částí a chloubou Nového Jičína 
je pravidelné, čtvercové náměstí, které 
patří k nejkrásnějším v naší zemi. Najde-
me zde cenné měšťanské domy někdejších 
bohatých obyvatel, na všech stranách 
doplněné podloubím. Mezi množstvím 
nádherných staveb vyniká pozoruhodný 
renesanční dům s dvoupodlažními lodžie-
mi, známý pod názvem Stará pošta. Dům 
byl postaven roku 1563 pro purkmistra 
Ondřeje Řepu, roku 1787 zde byla zříze-
na dědičná pošta a dnes slouží městské-
mu kulturnímu středisku. Díky rozsáhlé 
rekonstrukci v letech 2008 a 2009 se na 
centrální plochu náměstí po více než 120 
letech vrátila socha svatého Mikuláše, byla 
načrtnuta cesta, která náměstím staletí 
úhlopříčně vedla a nově se objevily vodní 
prvky. Střed náměstí nadále zdobí morový 
sloup z počátku 18. století a kamenná kaš-

na se sousoším tančících sedláků. Monu-
mentální vzhled náměstí vkusně doplňuje 
novobarokní helmice nad renesančním 
ochozem kostelní věže chrámu Nanebe-
vzetí Panny Marie.
Součástí městské památkové rezervace je 
také renesanční Žerotínský zámek, dnes 
sídlo Muzea Novojičínska se stálou a svým 
druhem ojedinělou expozicí klobouků, 
které se ve městě vyrábějí již od roku 1799. 
V muzeu jsou dále k vidění výtvarná díla 
nejvýznamnějších umělců Novojičínska 
nebo historická expozice města, prezen-
tující období od prvopočátků do konce 
18. století. Kromě stálých expozic se zde 
pořádají také další výstavy.
Město je ideálním výchozím bodem pro 
výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. 
Celou oblast protkávají značené turistické 
trasy, cyklotrasy a naučné stezky. Milovní-
ci sportu si určitě vyberou z velmi bohaté 
nabídky místních sportovišť, kde je mimo 
jiné možné zahrát si squash, tenis, bad-
minton či bowling. V blízkosti centra se 
lze vykoupat v moderním areálu s krytým 
i venkovním bazénem. K rekreačním úče-

lům slouží vodní nádrž Čerťák, kde lze 
kromě koupání i sportovně rybařit. 
Příznivci kulturních akcí si v Novém 
Jičíně také přijdou na své. Pod názvem 
Novojičínské léto probíhají na Masa-
rykově náměstí nebo v přilehlých měst-
ských lokalitách od června do konce 
srpna koncerty více či méně známých 
hudebních skupin. V letošním roce 
se návštěvníci města mohou těšit na 
Xindl X & band, Airfare, Kofe-in, Fleret, 
Toxique a další. Novojičínské léto uza-
vírá další neodmyslitelná akce v Novém 
Jičíně a to Slavnost města, konaná letos 
4. a 5. září.

informační centrum Nový jičín
Úzká 27, 741 01 Nový jičín
tel.: 556 711 888
e-mail: icentrum@novy-jicin.cz
web: www.icnj.cz



1�

z
á

ž
it

k
o

v
é

 n
o

v
in

y

www.novy-jicin.cz • www.icnj.cz

kuLTuRNí Akce V NoVéM jičíNě 
od 1. čeRVeNce do 31. PRoSiNce 2010

 16. 7. Airfare, Masarykovo náměstí, koncert v rámci Novojičín-
ského léta

 17. 7.  Městský dechový orchestr, Park u Žerotínského zámku, 
koncert v rámci Novojičínského léta

 23. 7. Kofe-in, Masarykovo náměstí, koncert v rámci Novojičín-
ského léta

 30. 7. Jičínfest, Amfiteátr Skalky, Přehlídka regionálních ama-
térských skupin

 6. 8. Jarmila Šuláková & Fleret, Masarykovo náměstí, koncert 
v rámci Novojičínského léta

 20. 8. Toxique, Masarykovo náměstí, koncert v rámci Novojičín-
ského léta

 4. 9.  Městská slavnost, Masarykovo náměstí
 8. 9. Světluška, Smetanovy sady, koncipovaný program pro děti
 27. 11. Mikulášský jarmark, nádvoří Žerotínského zámku

bájEčná místa, akcE a aktivity 2010 – nov ý jičín

manželé Žitníkovi
Jezdecký oddíl, individuální vyjížď-
ky pro dospělé, prázdninové poby-
ty pro děti, kurzy pro začínající 
jezdce.

 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, umě-
lá nádrž, správcem areálu je bas-
ketbalový klub, krytý a venkovní 
bazén, tobogán, hřiště, travnaté 
plochy, basketbalová hala, hotel, 
restaurace.

Přírodní koupání – nádrž Čerťák
přehrada s travnatým břehem, pís-
čitou pláží, vstup dlážděný i písči-
tý, 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
www.basketnj.cz, info@basketnj.cz

  kužeLky

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

  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
Zaměření: kurzy parašutismu, 
provádění exhibičních a reklam-
ních seskoků. Základní parašutis-
tický 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 kur-
zu: 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, občerstve-
ní, ubytování, pořádání firemních 
akcí

  SAuNy

Relaxační centrum DOTEP
Budovatelů 374/5,
741 01 Nový Jičín
tel.: 731 421 897
www.dotep.cz/relaxacni-centrum

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.

  SkATePARky

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

  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

Tatrovanka Nový Jičín
B. Martinů 1884/1,
741 01 Nový Jičín, tel.: 607 586 619
web: www.tatrovanka.cz

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

  SquASH

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, squa-
sh, badminton, tenis

  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, squa-
sh, 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 STAdioNy

Zimní stadion TJ Nový Jičín
Divadelní 18, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 708 454
Bruslení pro veřejnost: září až bře-
zen: čt a ne 16.30–17.45 h.



místo pro vašich 7 smyslů…
Objevte hrad Štramberk – 1. strážní hrad Valašského království. 
Hrad Štramberk stojící na skalnatém vrcholu tzv. Zámeckého kopce tvoří výraznou 
dominantu nejen malebného městečka Štramberk, nad jehož severozápadním 
okrajem historického centra se tyčí, ale celé Lašské brány Beskyd.

Udělejte si pěkný den a přijďte si k nám odpočinout, posedět u ohně, opéct si špekáček
nebo se jen tak pokochat překrásným západem slunce po celých 365 dní v roce!

štramberská Trúba
kopec 77, 742 66 štramberk
tel.: +420 774 668 045  
e-mail: truba@valasske-kralovstvi.cz
web: www.stramberskatruba.cz
gPs: n: 49°35‘32.29“, e:18°6‘58.31“

Areál hradu Štramberk
vítejte 365 dní

V areálu hradu vám nabízíme příjemné posezení 
a občerstvení v Chatě Dr. Hrstky a její Dřevjance na 
hradbách a prodejní galerii v Jaroňkově útulně…

Dále nabízíme:
• Netradiční prohlídky hradu;
• Organizaci kulturních, zábavných, společenských či firemních akcí;
• Pronájem areálu, prostor Trúby a Chaty Dr. Hrstky pro vaše akce a oslavy;
• Bezdrátový internet zdarma;
• Deskové hry – šachy, Člověče, nezlob se! a další;
• Svatební obřady.

OTeVíraCí DOBa TrúBy 365 DNí V rOCe
květen–září denně 9.00–19.00 h.*
duben a říjen denně 9.00–17.00 h.*
listopad–březen denně 10.00–16.00 h.*
*v případě pěkného počasí a zájmu návštěvníků je otevřeno dle potřeby.

Partneři:

Tomáš Harabiš
školník

KAMPUS
ZÁŽITKOVÉ UNIVERZITY

A ZÁŽITKOVÉ ŠKOLY

chata dr. Hrstky
informace/rezervace: +420 777 663 474
chatahrstka@valasske-kralovstvi.cz

ic kopřivnice
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www.zazitkovauniverzita.cz

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  je?  Chtěli  bychom,  aby  se  pro  vás  stala  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 toho!  TH

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 webových stránkách www.zazitkovauniverzita.cz 
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.zazitkovauniverzita.cz 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 sloužit i jako doklad o „studiu“, se kterým budete moci čerpat různé 
bonusy a slevy apod. 

úvod do zážitkové univerzity a zážitkové školy a často kladené zbytečné otázky
(FauQ – Frequently asked useless Questions)

W
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Držitel studentského průkazu je pod ochranou Valašského království. Žádají se všichni, kterých se to může týkat, aby v případě potřeby poskytli držiteli tohoto průkazu nezbytnou pomoc a ochranu podle mezinárodního práva.

Informace o studiu: www.valasske-kralovstvi.cz/univerzita©VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ® s. r. o. Dolní 494, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, tel.: +420 556 831 402, tel./fax: +420 556 839 274, e-mail: info@valasske-kralovstvi.cz, www.balickyzazitku.cz Czech Republic, EU
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Tento doklad zatím není dokladem žádné ofi ciální vzdělávací instituce

Z Á Ž I T K O VÁ  U N I V E R Z I TA

Jméno a příjmení studenta/studentky

Fakulta

podpis vlastní rukou

zde nalepte

vaši fotografi i

Je studentem Zážitkové univerzity

od  do ukončení studia

Připravujeme:
• Fakultu gastronomickou –  je  zaměřena  na „výuku“  –  poznávání  místní 

gastronomie, krajových pokrmů a specialit.

•  Fakultu kulturních a múzických věd  –  je  zaměřena  na  „výuku“  – 
poznávání kulturních akcí, programů, hudebních festivalů apod.

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.

Průvodce Zážitkovou univerzitou a Zážitkovou školou
Vydáváme  tištěného  průvodce. 
V  elektronické  podobě  je  součástí 
webových stránek univerzity.

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.

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:

• Fakultu aktivit a zážitků – je zaměřena na „studium“ – poznávání aktivit 
(např. lanové aktivity, jízdu na koni, paragliding, zimní aktivity…)

• Zážitkovou školu –  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.

• Fakultu pálení a slivovicových věd –  studovat  mohou  pouze  osoby 
starší  18  let  a  studium  probíhá  jen  organizovaně!  Fakulta  je  zaměřena  na 
„studium“  ovocných  destilátů  z  Valašského  království  a  patří  mezi  studenty 
k nejoblíbenějším.

• Fakultu historických a přírodních věd –  je  zaměřena  na  „výuku“ 
– poznávání muzeí, galerií, expozic apod.

• Štramberskou hradní fakultu –  nabízí  tzv.  výpravu  do  paměti,  kde  si 
můžete osvojit zapomenuté dovednosti, vědomosti a ověřit svou zdatnost v rámci 
akcí pořádaných na Trúbě.

INDEX

Fakulta aktivit a zážitků

ZÁŽITKOVÁ UNIVERZITA

www.valasske-kralovstvi.cz/univerzita

studijní místo - Muzeum Fojtství Kopřivnic
e  

VALAŠSKÁ KRÁLOVSKÁ UNIVERZITA

Co to teda jsou ta studijní místa a kampusy?
Jsou to poskytovatelé služeb (aktivit, provozovatelé muzeí, galerií apod.), u kterých 
bude probíhat vaše „studium“.  Jsou označeni buď  jako „studijní místo“  (v případě 
jedné  aktivity  –  studijního  předmětu)  nebo  pokud  se  jedná  například  o  místo  se 
zázemím více aktivit a kde je možné získat několik zápočtů (např. hotel s rekreačním 
zázemím),  má  toto  místo  označení „kampus“.  Všechna  tato  místa  jsou  součástí 
elektronického a průběžně i tištěného průvodce.
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Studijní místa 
a kampusy jsou 
označeny těmito symboly. 
Naleznete je nejčastěji ve formě 
nálepek na dveřích nebo formou banneru 
či odkazu na webových stránkách.

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  –  fakulta  od 
fakulty, místo od místa,  lišit. Vyberete 
si  aktivitu/studijní  předmět  a  jako 
„studenti“  či „žáci“  navštívíte „studijní 
místo“  nebo  „kampus“  (zpravidla 
místo,  kde  lze  získat  více  zápočtů).  
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. Konkrétní podobu úkolu k získání zápočtu se dozvíte až na místě a závisí do 
značné  míry  na  zkoušejícím  profesorovi,  co  si  na  vás  vymyslí!  Seznam  studijních 
míst  a  kampusů,  kde  můžete  zápočty  získat,  je  součástí  průvodce.  Tento  vždy 
aktuální  seznam 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 deseti zápočtů můžete získat 
první  z  našich „akademických  titulů“.  Musíte  však  zaslat  kopii  indexu  nebo  váš 
naskenovaný index nahrát na server ZU a ZŠ (na serveru však již musíte mít vytvořen 
svůj  přihlašovací  účet,  na  kterém  budou  o  vašem  studiu  vedeny  všechny  údaje 
– absolvované předměty, získané tituly apod.). 

za kolik zápočtů mohu získat nějaký titul a jaký?
Při  získání  deseti  zápočtů,  bude  možné  získat  titul  na  úrovni  bakaláře,  při  získání 
dalších  deseti  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.*

Ceny & odměny & bonusy & slevy
Co vás „studenty a žáky“ bude motivovat k  tomu, abyste produkt využívali? Bude 
to zejména:
•  Informační  hodnota  „studijní  sady“,  která  bude  obsahovat  řadu  praktických 

informací,  vybraných  pro  vaši  konkrétní  zájmovou  skupinu.  Jedná  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.

Těší se na vás kolektiv pracovníků Zážitkové univerzity!

 Na zážitkové škole získají děti po absolvování školy vysvědčení*.
*Podmínky  k  získání  jednotlivých  titulů  se  mohou  měnit.  Ověřte  si  aktuální 
podmínky na webových stránkách univerzity. 
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VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ

Další předměty
Hodnocení

Vysvědčení vydáno dne: 

Celkové hodnocení: 

Zážitková škola

VYSVĚDČENÍ
Jméno a příjmení: 

Den, měsíc a rok narození:

Rodiště: kraj:

Předmět Hodnocení
Badminton
Cyklistika
Čtyřkolky
Golf
inline bruslení
Jachting
Jízda na koni
koloběžky
lana – lezení
Motokáry
Noční turistika
Paragliding - tandem
Rafting
Skálolezení
Skateparky
Stolní tenis
Střelba
truck
turistika
vyhlídkové lety
lyžování
Psí spřežení
Sněžnice
Snowboarding

dipl. profesor 
kryšpína Pagáčová 

dipl. profesor 
metoděj Pazúr 

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  nebo  i  historické  postavy  a  osobnosti,  které  se  významně  zasloužily 
o rozvoj oblasti, kterou jste se rozhodli studovat. Tam, kde zrovna nemáme fotografii 
nebo ještě nevíme, kdo přesně bude předmět vyučovat, zaskakují naši univerzální 
profesoři  –  Kryšpína  Pagáčová  a  Metoděj  Pazúr.  Řadoví  zaměstnanci  Univerzity 
(školník, topič apod.), jsou sestaveni z lidí, kteří se starají o chod celého projektu.

www.zazitkovauniverzita.cz



RUDOLF JELÍNEK a. s., Razov 472, 763 12  VIZOVICE • tel.: +420 577 686 129, +420 725 653 115
e-mail: exkurze@rjelinek.cz • www.rjelinek.cz

exkurze  muzeum palírnictví  podniková prodejna
pronájem stylových prostor  pořádání prezentací, školení a večírků

včetně hudebního doprovodu a kompletního gastronomického servisu

Turistické a exkurzní centrum                                           
 Vám nabízí

InforMační centruM
města Kopřivnice

Jazyková vybavenost:
cz en de ru

informace •  programy a prodej vstupenek
ubytování •  prodej turistických suvenýrů
kopírování •  internet •  úschovna zavazadel
houbařská poradna •  bezbariérový přístup
prodej mezinárodních autobusových jízdenek

obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 821 600, +420 774 668 001
email: ic@koprivnice.cz, www.lasska-brana.cz
http://turistika.koprivnice.cz
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Zážitková univErZita kar viná

ZKRÁCENÁ PRAVIDLA STUDIA NA ZÁžITKOVÉ UNIVERZITĚ KARVINÁ

Speciální terminologie pro naše speciální studium
Na naší univerzitě je fajna univerzitňo partyja (univerzitní sbor), které šéfuje 
štajger (rektor). Univerzita má svoje fachulty (fakulty) – zatím je to Fachulta 
volného času a Fachulta pamětí a natury (historie a přírodních věd) – kterým 
zase šéfují fachmani (děkani). učmajstři (kantoři) a rozumbrady (asistenti) 
jsou poschovávaní v jednotlivých kamrlíkách (katedry), kde je študáci (studen-
ti) musí vyhledat, aby mohli dostat zápočty a podle těch pak tituly. Takový titul 
Bajkalář (zkr. Bcj.) či dokonce ingénius (zkr. Ings.) jsou ve světě velmi ceněné 
akademické tituly, takřka jedinečné svého druhu. A co teprve náš doktorek (zkr. 
Drk.). Tento si ale musí študáci pořádně zasloužit. Tak zdruvko (vítejte u nás) 
a skoštujte (ochutnejte) naše studium.

jak se ke studiu přihlásit?
Ke studiu na ZUK (škole pro děti či na univerzitě pro dospělé) se přihlásíte tak, 
že si nejprve v Městském informačním centru (MIC) v Karviné (na Masarykově 
náměstí vedle radniční věže nebo na hlavním železničním nádraží) koupíte stu-
dijní sadu, která se skládá ze studentského průkazu, indexu a průvodce studiem 
nebo žákovské knížky a průvodce studiem. Zde vás rovněž ke studiu zapíší. To 
můžete učinit i sami na stránkách www.karvina.zazitkovauniverzita.cz, ale 
studijní sadu dostanete pouze v MIC. Pokud se ke studiu nezapíšete, můžete sice 
studovat sobě pro radost, ale vaše studium nikam nepovede a nebudete moci za 
své zápočty získat žádné tituly. Kdo z vás to se studiem myslí opravdu vážně, 
ať neváhá. Podrobněji je postup zápisu popsán přímo na webových stránkách 
univerzity.

jak studium probíhá? 
Vyberete si aktivitu/studijní předmět a jako „študáci“ či „žáci“ navštívíte „stu-
dijní místo“ nebo „kampus“ a splněním aktivity/předmětu nebo úkolu, získá-
te zápočet/razítko. Většina studijních předmětů je volitelných, některé je však 
možné studovat pouze organizovaně anebo jen při „doktorkovském studiu“. 
Konkrétní podobu úkolu k získání zápočtu se dozvíte až na místě a závisí do 
značné míry na zkoušejícím „učmajstrovi“, co si na vás vymyslí! Zápočet nebo 
pro děti známku, je možné získat podle splnění aktivity/úkolu/limitu. Taky se 
může stát, že zápočet nedostanete a „učmajster“ nebo „rozumbrada“ vás vyzve 
k opakování zkoušky (ale to jen, kdyby se vám to tak strašně líbilo, že byste to 
sami chtěli). Ovšem tak snadné, jak na plzeňské univerzitě, to u nás nebude! 
Studium může probíhat individuálně nebo organizovaně. Při získání 3 zápočtů 
můžete získat první z našich „akademických titulů“. Musíte však předložit kopii 
indexu v Městském informačním centru (MIC).

za kolik zápočtů mohu získat nějaký titul a jaký?
Při získání 3 zápočtů bude možné získat titul „Bajkalář“ (Bcj.), při získání dal-
ších 3 zápočtů titul „Ingénius“ (Ings.). Poté se bude možné přihlásit na „dok-
torkát“. Tento nadstandardní titul bude možné získat po úspěšném absolvování 
několikadenního tematického pobytu či zájezdu s programem postaveným na 
vámi absolvovaných a oblíbených aktivitách připravených na míru. Na zážitkové 
škole mohou děti po absolvování školy dostat vysvědčení i drobnou upomínku.

*Podmínky k získání jednotlivých titulů i průběh studia se mohou měnit. 
Ověřte si aktuální stav na webových stránkách univerzity.
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S tatutární město Karviná se nachází na severovýchodě České republiky, přímo
u hranice s Polskem. Od Ostravy je vzdáleno necelých 30 km. Karviná, o níž se první

zmínky datují již k roku 1268, je dnes moderním a příjemným městem, které má svým
návštěvníkům co nabídnout. Kromě toho, že je městem lázeňským, je zároveň městem
s bohatou historií a městem univerzitním. Lázně Darkov zde mají již 140 letou tradici.
S vynikajícími výsledky léčí především poruchy pohybového ústrojí, neurologické indikace,
poúrazové a pooperační stavy. Nejen pro lázeňské pacienty jsou k dispozici četné
možnosti aktivního využití volného času ve zdejších kulturních a sportovních zařízeních,
návštěvníci mohou také využít některý z nabízených výletních tipů (procházky přilehlými
parky, výlety do okolních Beskyd, taneční večery, promenádní koncerty, tenisové kurty, stolní
tenis, půjčovna kol, minigolf, posilovna, bazén, sauna, kavárny, promítání filmů, knihovna,
kulečník).

Většina památek města je soustředěna v městské památkové zóně. Nejvýznamnější
památkou a zároveň turistickou atrakcí je zámek Fryštát, nacházející se přímo v histo-

rickém centru města. Kromě klasických prohlídkových tras s průvodkyněmi v dobových
kostýmech zde lze 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 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.
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AkTiViTy V kARViNé

  BAdMiNToN

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

BOWLING BAR
Sportovní 898/4, Karviná-Nové 
Město, v areálu stadionu Kovona
tel.: 603 929 457
bowlingové turnaje, firemní akce, 
catering na akce, narozeninové 
oslavy

  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 Rehabi-
litační sanatorium Lázní Darkov, 
odbočuje na ul. Mickiewizcovu, 

a to dvěma směry. Trasa č. 6097 
vede vlevo na Petrovice až k hranič-
nímu přechodu do Polska. Vpravo 
se odděluje trasa č. 6110, která 
vede přes Mickiewiczovu, Borov-
ského, U Farmy a Polskou ulici 
do Polska přes přechod (na území 
města) pro malý pohraniční styk 
a přes turistický přechod.
Nové tematické Cyklotrasy „faj-
nym“ městem aneb poznáváme 
Karvinou a okolí zahrnují 5 cyk-
lotras 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 mož-
nost zastavení u různých památek 
a zajímavostí. Základem pro orien-
taci cyklistů bude cykloprůvodce 
s mapkou a podrobným popisem 
trasy. Někde dojde i k navázání na 
existující značené trasy KČT. 
Zajímavostí jsou dvě dětské tra-
sy. Dětská trasa mini je věnována 
menším dětem v doprovodu rodi-
čů a je v maximální délce vedena 
mimo veřejné komunikace, tj. po 
stezkách pro cyklisty nebo kom-
binovaných stezkách pro cyklisty 
a pěší, případně po stezkách s pro-
vozem koňského povozu. Dětská 
trasa maxi je určena starším dětem 
a mládeži, avšak zde už cyklisti 
pojedou poněkud náročnějším 
terénem podél břehu Olše.

  FiT ceNTRA

Fitcentrum Sport Klapka 
Hrnčířská 43/7, Karviná-Fryštát
tel.: 774 238 111, 596 311 825
www.sportklapka.cz

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

Fitness Malibu
Centrum 2297, Karviná-Mizerov
tel.: 608 429 369, 736 695 606,
606 912 907
 

Top spinning
Rehabilitační sanatorium Lázní 
Darkov, Čsl. armády 2954,
733 01 Karviná-Hranice
tel.: 605 893 860, 596 37 23 91
e-mail: topspinning@seznam.cz

Orlando Club
Masarykovo nám. čp. 93,
733 01 Karviná-Fryštát
tel.: 732 488 077
e-mail: orlandoclub@seznam.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
web: www.dvurolsiny.cz

Jiří Poloch – HOPO
Borovského 290/62a,
734 01 Karviná-Ráj

Fo
to

: D
. Š

ru
ba

ř



�1

z
á

ž
it

k
o

v
é

 n
o

v
in

y

www.karvina.cz

tel.: 603 737 826,
vyjížďky na koni

 kouPALišTě
  A VodNí PLocHy

Letní koupaliště
ul. Havířská 1783, 735 06 Karviná-
-Nové Město, tel.: 596 312 172
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: cervena@stars-karvina.cz
plážový volejbal, individuální míčo-
vé 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

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-Láz-
ně Darkov, tel.: 596 376 777
e-mail: regenerace@darkov.cz
bazén, whirlpool

  LeTNí STAdioNy

Sportovní areál ZŠ Dělnická
Sokolovská 1758/1, 735 06 Karvi-
ná-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
tel.: 596 311 252
e-mail: info@mfkkarvina.cz

Městský stadion
ul. U Hřiště, 734 01 Karviná-Ráj
tel.: 596 311 252
e-mail: info@mfkkarvina.cz
http://mfkkarvina.cz

Stadion ČSA
Svatopluka Čecha,
735 06 Karviná-Nové Město
přípravná utkání, pronájem 
veřejnosti
tel.: 596 311 252
e-mail: info@mfkkarvina.cz
http://mfkkarvina.cz

Stadion Bažantnice
U Bažantnice, 735 06 Karviná- 
-Nové Město
tel.: 596 311 252
e-mail: info@mfkkarvina.cz
http://mfkkarvina.cz

  MiNigoLF

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

  MoTokáRy 

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

  PAiNTBALL

Paintball
Informace a rezervace:
tel.: 732 273 560, 604 414 851 
Zodpovědná osoba: Jan Duda 

e-mail: info@PaintballElite.cz 
Lokalita: Karviná Mizerov, vojen-
ský 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
tel.: 596 312 172
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: cervena@stars-karvina.cz

  PoVozNicTVí

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

  RyBoLoV

Rybářské lístky
Odbor životního prostředí Magis-
trátu města Karviné, ul. Zaklada-
telská 947, Karviná-Nové Město
tel.: 596 389 645

Rybářské povolenky, Český rybář-
ský svaz, místní organizace Karvi-
ná, Petrovice u Karviné č. p. 648, 
tel.: 552 302 840
e-mail: rybarikarvina@centrum.cz
Na základě vydaného rybářského 
lístku OŽP Magistrátu města Kar-
viné je vydána povolenka Českým 
rybářským svazem a pak je možný 
lov ryb na těchto rybnících a úse-
cích 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. Dar-
kov, Dolany a potok Karvinka včet-
ně přilehlých tůní.
řeka Olše: Olše 2: MO Karviná 
– Přítok Odry – od ústí řeky Petrův-
ky 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–Čes-
ký Těšín až k jezu v Podoboře.
Olše 3A: MO Karviná, revír tvoří: 
nádrž Větrov v k. ú. Závada nad 
Olší, pískovna v Karviné-Mizero-
vě a odstavné rameno v parku B. 
Němcové v Karviné-Fryštátě.
U nádrže Větrov je zakázáno stání 
motorových vozidel na všech pří-
jezdových cestách k nádrži. Rov-

bájEčná místa, akcE a aktivity 2010 – kar viná
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něž jízda motorovými vozidly po 
hrázi nádrže je zakázána.
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 Záva-
dě 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., čer-
ven–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 mimopstru-
hovém 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

  SkATePARky

U RAMPA
Leonovova 1797, 733 01 Karviná- 
-Hranice, 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

  SPiNNiNg

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

Fitcentrum 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

  STřeLBA

Sportovně střelecký klub KOVO-
NA 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

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

  TeNiS

Kurty za Rehabilitač. sanatoriem
733 01 Karviná-Hranice
tel.: 596 372 231

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

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

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

  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
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kuLTuRNí Akce V kARViNé od 1. čeRVeNce do 31. PRoSiNce 2010

červenec–srpen (pátek–sobota) romantické projížďky v historickém kočáře taženém 
koňským spřežením – nostalgická projížďka historickým jádrem města, ceník: 
1 hodina=600 Kč; 40 min=400 Kč; 20 min=200 Kč. Cena je za kočár a jízdu (v případě 
nepříznivého počasí služba zrušena). 
Stanoviště na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě.

červenec–srpen (neděle) dětské projížďky – ceník: 15 min=30 Kč; 30 min=50 Kč. Cena 
je za osobu (v případě nepříznivého počasí služba zrušena). 
Stanoviště v parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě.

celoročně 
Národní galerie Praha – stálá expozice českého umění 19. století, výstava děl slavných 
českých autorů. Zámek Fryštát, Masarykovo nám. 1, Karviná-Fryštát.

do 28. 8. Výstava Mařák a Mařákovci, výstava uměleckých děl předních českých 
autorů z přelomu 19. a 20. století. Zámecká galerie Chagall, objekt zám-
ku Fryštát. Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát.

do 31. 12. Výstava Střípky z dějin Karviné, stálá expozice o historii města Karviné. 
Výstavní síň Muzea Těšínska, Interklub, Karviná-Fryštát.

3. 7. Karvinský romský festival, mezinárodní festival písní a tanců. Park 
Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě.

4., 5., 6. a 11. 7., 1., 8., 15. a 22. 8., 5. a 12. 9. Koncerty v rámci karvinského hudebního 
léta. Masarykovo náměstí.

15. 7.–21. 11. Výstava Rychleji!, výše, silněji!, výstava zaměřena na sportovce, jednot-
livé sportovní oddíly, významné osobnosti a sportovní odvětví, která jsou 
spojena s regionem Těšínského Slezska. Výstavní síň Muzea Těšínska, 
Interklub, Karviná-Fryštát.

25. 7. Anenská pouť, tradiční pouť s doprovodným programem a stánkovým 
prodejem, vystoupí kapela Malá černá hudba. Dům a zahrada PZKO, 
Karviná-Ráj.

31. 7. Karvinský totem, přehlídka folkové, country a trampské hudby. Masary-
kovo náměstí.

12.–15. 8. Festival Dokořán, multižánrový festival, park Boženy Němcové.
25.–28. 8. Karviná cup, mezinárodní turnaj v házené, jednotlivé zápasy budou 

probíhat v Karviné a okolních městech. Slavnostní zahájení a ukončení 
turnaje proběhne v objektu amfiteátru v parku Boženy Němcové.

26.–28. 8. Kinematograf bratří Čadíků, promítání filmů pod širým nebem. Masary-
kovo náměstí.

28.–29. 8. 40. Jubilejní výstava zvířat a okresní výstava mladých králíků, výstava 
králíků, holubů, drůbeže. Areál Dětského domova Srdce, Vydmuchov, 
Karviná-Ráj.

1. 9.–3. 10. Výstava Proměny karviné ve výtvarném umění, výstava obrazů, kreseb 
a grafiky. Zámecká galerie Chagall, objekt zámku Fryštát. Masarykovo 
náměstí, Karviná-Fryštát.

3. 9. Knižní jarmark, prodej nových a starých knih formou stánkového prode-
je. Masarykovo náměstí.

3.–4. 9. (9.00–17.00 h) a 5. 9. (9.00–13.00 h) Včelařská výstava, výstava včel, prodej 
včelařských potřeb a výrobků. Areál Střední průmyslové školy, Žižkova, 
Karviná-Hranice.

4. 9. Hornické slavnosti, oslavy Dne horníků s bohatým doprovodným pro-
gramem, stánkovým prodejem, atrakcemi a soutěžemi. Park Boženy 
Němcové a Masarykovo náměstí.

5., 12., 19. a 26. 9. Karvinské varhany, 6. ročník festivalu varhanní hudby. Kostel 
Povýšení sv. Kříže, Karviná-Fryštát.

7. 9.–27. 10. Výstava Alois Bednář, obrazy. Městský dům kultury Karviná, Karviná-
Nové Město.

8. 9.–13. 10. (vernisáž 8. 9. v 17.00 h) Výstava Vratislav Varmuža, Varmužová, grafi-
ka. Galerie Pod věží, objekt Městského informačního centra, Masaryko-
vo náměstí, Karviná-Fryštát.

9. 9. Volba povolání, prezentace škol. Masarykovo náměstí. 
19. 9. Barevný podzim, celoměstská ekologická akce k oslavě Mezinárodního 

dne zvířat. Park Boženy Němcové.
říjen svatováclavský hudební festival. Kostel Povýšení sv. kříže, 

Karviná-Fryštát.

VýBěR z kARViNSkýcH BALíčků zážiTků

6. 10.–7. 11. Výstava Greta Sartorisová, výstava z tvorby přední karvinské výtvarnice 
u příležitosti jejího životního jubilea. Zámecká galerie Chagall, objekt 
zámku Fryštát. Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát.

17. 10. Darkovská jesień, 9. ročník podzimního koncertu. Společenský dům, 
Karviná-Lázně Darkov.

20. 10.–24. 11. (vernisáž 20. 10. v 17.00 h) Výstava Martin Kuchař, sochy, sochařská 
kresba, skulptura. Galerie Pod věží, objekt Městského informačního 
centra, Masarykovo nám., Karviná-Fryštát.

2. 11.–22. 12. Výstava Jindřiška a Anton Dankovi, smalt, vitráž, šperky. Městský dům 
kultury Karviná, Karviná-Nové Město.

6. 11. Boni Pueri, dušičkový koncert. Kostel Povýšení sv. kříže, 
Karviná-Fryštát.

10. 11.–31. 12. Výstava Příběhy Bible, výstava obrazů a grafik. Zámecká galerie Chagall, 
objekt zámku Fryštát. Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát.

11. 11. Martin, tradiční lampionový průvod s Martinem na bílém koni a písnič-
kami. Karviná.

prosinec Vánoční jarmark, vánoční akce doprovázená stánkovým prodejem, pro-
gramem a soutěžemi pro děti s překvapením. Masarykovo náměstí.

1. 12.–12. 1. (vernisáž 1.12. v 17.00 h) Výstava Břetislav Charwot, grafika, kresba. 
Galerie Pod věží, objekt Městského informačního centra, Masarykovo 
nám., Karviná-Fryštát.

2. 12.–30. 4. 2011 Výstava Takoví jsme, výstava přibližující kulturní a společen-
ský život polské menšiny v ČR.Výstavní síň Muzea Těšínska, Interklub, 
Karviná-Fryštát.

24. 12. Na Vánoce všichni spolu, štědrovečerní akce plná koled, písniček 
a vánočního příběhu. Masarykovo náměstí.

31. 12. Silvestr na náměstí, oslavy Nového roku. Masarykovo náměstí.

bájEčná místa, akcE a aktivity 2010 – kar viná

Sjíždění řek má v naší zemi velkou tradi-
ci. Udělejte první krok na cestě ke skvě-
lým zážitkům v přírodě a mezi přáteli. 
Pod dohledem vodáckého instruktora se 
naučíte zásady bezpečného ovládání lodi 
a své nově získané dovednosti vyzkouší-
te přikrátkém sjezdu řeky. Začít můžete 
v každém věku. Nemusíte být olympijský 
vítěz jako Štěpánka Hilgertová, ale můžete 
prožít podobné pocity jako ona. Maximál-
ní důraz na bezpečnost je samozřejmostí.

Obsah balíčku: • zapůjčení vodáckého vybavení • 4 hodiny výcviku 
(kanoe, kajak) • sjezd vybraného úseku řeky Olše • nad rámec tohoto 
Balíčku lze dohodnout sjezd řeky v jiné lokalitě – cena této služby se odvíjí 
od lokality, délky a náročnosti.

Tělesné předpoklady: Bez omezení. Klient musí přihlédnout ke svému 
aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Celkový čas: 4 hodiny.
Počet účastníků: 1 osoba. Větší skupiny osob možno po předchozí 

individuální dohodě.
Diváci: Účast diváků je po předchozí konzultaci možná.
Oblečení, vybavení: Běžné oblečení. Dále náhradní oblečení a obutí, 

ručník.
Sezona, počasí: Od 1. 5. do 15. 9. Realizace služby není závislá na 

počasí.
Kdy objednávat: Službu je nutno objednávat min. 4 dny předem.
Lokalita: Karviná a okolí.
Kód balíčku: pro 1 osobu: AKT 197 455.
Orientační cena: pro 1 osobu: 2 200 Kč včetně DPH

Staň se vodákem aneb základní vodácký výcvik
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 001 Lysá hora – Občerstvení   
 Šantán
739 11 Lysá hora, www.lysahora.cz
tel.: 736 140 769, 604 480 771
IvoSklenar@seznam.cz

 00� 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

 00� 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

 00� Lanová dráha Ráztoka – 
 Pustevny
Trojanovice, www.skialpin.cz
556 830 958 (lanovka horní stanice)
556 835 993 (lanovka dolní stanice)

 00� Hotel Sepetná

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

 00� Hotel Pokrok

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

 00� Hotel Troyer ****

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

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

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

 011 Žerotínský zámek
 v Novém Jičíně
28. října 12, 741 11 Nový Jičín
tel.: 556 701 156
www.muzeum.novy-jicin.cz

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

 01� 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

 01� 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

 01� Památník J. Á. Komenského
Českých bratří 80, 742 45 Fulnek
tel.: 556 741 015 
www.muzeum.novy-jicin.cz 
mnjfulnek@atlas.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

 01� Sporthotel Kurzovní  
 pod Pradědem
Karlova Studánka 149, 793 24
tel.: 554 779 003, 603 444 190
www.sporthotelkurzovni.cz
recepce@sporthotelkurzovni.cz 

 01� Lanová dráha Zbojník
 Bílá 173, 739 15 Staré Hamry
tel.: 558 690 163, www.skibila.cz
skibila.areal@volny.cz, info@skibila.cz 

 01� Hotel Ráztoka ***
 Trojanovice 364, 744 01 Frenštát p. R.
tel.: 556 835 869, fax: 556 835 952
www.raztoka.cz, info@raztoka.cz

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.

Putování Po bájEčných místEch a aktivitách
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Putování Po bájEčných místEch a aktivitách

 0�� Zámek Kunín
 742 53 Kunín 1
tel./fax: 556 749 420
www.zamek-kunin.cz
ic@kunin.cz

 0�� Památník Františka  
 Palackého v Hodslavicích
742 71 Hodslavice 71
tel.: 556 750 555
www.muzeum.novy-jicin.cz
ovmnj@atlas.cz

 0�0 Muzeum v Bílovci
 Zámecká 691, 743 01 Bílovec
tel.: 556 412 266
www.muzeum.novy-jicin.cz
ovmnj@atlas.cz

 0�1 Muzeum ve Štramberku
 Náměstí 31, 742 66 Štramberk
tel.: 556 852 284 
www.muzeum.novy-jicin.cz
mnjpribor@seznam.cz

 0�� Muzeum v Klimkovicích
 Lidická 1, 742 83 Klimkovice
tel.: 737 933 758
www: muzeum.novy-jicin.cz
ovmnj@atlas.cz

 0�� Aqua Terra
 Náměstí 3, 742 66 Štramberk
tel.: 737 685 965,
www.aquaterra.wz.cz
AquaTerra@o2active.cz
mini ZOO ve Štramberku

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

 0�� Chata Dr. Hrstky 
 – Dřevjanka na hradbách
742 66 Štramberk, Kopec 77
tel.: 777 663 474
www.stramberskatruba.cz
truba@valasske-kralovstvi.cz

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

 0�0 Štramberská Trúba

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

 0�1 ZOO Zlín

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

 0�� Zámek Lešná

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

 0�� RUDOLF JELÍNEK a.s.

Razov 472, 763 12 Vizovice
tel.: 577 686 120, www.rjelinek.cz
rjelinek@rjelinek.cz 

 0�� Kostel sv. Petra z Alkantary

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

 0�� Zámek Fryštát

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

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.
3. Pro úspěšné účastníky putování po Báječných místech a aktivitách jsou na rok  
 2010 připraveny následující ceny:
 Při získání 3 prémiových samolepek obdržíte:
 „Cestovatelský list“ a volné vstupné na naše vybrané akce a aktivity.
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 31. 12. 2010, 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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výběr informačních cEntEr

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

Bystřice pod Hostýnem
MIC
Pod platany 2,
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel./fax: 573 501 901, 573 380 068
e-mail: info@mubph.cz
web: www.mubph.cz

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

Frenštát pod Radhoštěm
IC 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
e-mail: frydek@beskydy-info.cz
web: www.beskydy-info.cz

Beskydské IC
Zámecké náměstí 1257,
738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 438 391
web: www.beskydy-info.cz

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

Holešov
MIC
Náměstí Dr. E. Beneše 17,
769 01 Holešov
tel./fax: 573 395 344
e-mail: mic@mks.holesov.cz
web: www.holesov.info

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

kopřivnice
IC
Obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice
tel.: 556 821 600, 556 821 488, 
774 668 001
e-mail: ic@koprivnice.cz
web: www.koprivnice.cz
www.lasska-brana.cz
www.valasske-kralovstvi.cz

MIC Luhainfo
Masarykova 950,
763 26 Luhačovice
tel.: 577 133 980, 
577 132 341
fax: 577 133 980
e-mail:

luhainfo1@mesto.luhacovice.cz
web: www.mesto.luhacovice.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@novy-jicin.cz
web: www.novy-jicin.cz
www.novyjicin.mic.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
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

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

Ostravský informační servis s. r. o.
Ostrava-Svinov železniční nádraží
Peterkova 90,
721 00 Ostrava-Svinov
tel.: 597 310 174, fax: 597 310 172,
724 166 034
e-mail: svinov@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz

ostravice
Beskydské IC
739 14 Ostravice 400
 tel.: 558 682 115

e-mail: knihovnaostravice@seznam.cz
web: www.beskydy-info.cz

Příbor
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-mesto.cz

štramberk
MIC
Záuličí 456, 742 66 Štramberk
tel.: 558 840 617, fax: 556 812 085
e-mail: mic@stramberk.cz
web: www.stramberk.cz
www.stramberk.info
www.lasska-brana.cz

Infocentrum Relax v podhůří Beskyd
Náměstí č. 40,
742 66 Štramberk
tel.: 556 801 935, 606 514 142
e-mail: infocentrum@relaxvpodhuri.cz
web: www.relaxvpodhuri.cz

Valašská Bystřice
IC
756 27 Valašská Bystřice 316
tel.: 571 759 716, fax: 571 759 710,
725 611 740
e-mail: kpvb@quick.cz
web: www.valasskabystrice.cz

Valašské Meziříčí
IC
Komenského 169,
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 615 200, 775 109 809
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

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

zlín
MIC
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
tel.: 577 630 270, 577 630 222
fax: 577 630 274
e-mail: is@muzlin.cz
web: www.mestozlin.cz

kroměříž
IC
Velké náměstí 50/45, 767 01 Kroměříž
tel.: 573 331 473
e-mail: info@krominfo.cz
web: www.mesto-kromeriz.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
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Naše společnost vám nabízí řadu možností spolupráce. Realizujeme 
aktivity zejména v oblasti grafického designu, cestovního ruchu, kultur-
ní a umělecké produkce, marketingu, řešení www stránek a regionálního 
rozvoje. Spolupracujeme jak s domácími i zahraničními cestovními kan-
celářemi, agenturami a firmami, tak s místními organizátory sportovních 
a kulturních akcí, programů, konferencí a kongresů i s drobnými poskyto-
vateli 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 interne-
tových dárkových či outdoorových obchodů. Nabízíme vám dvě základní 
možnosti spolupráce:
1. Affiliate systém. Jednoduchá možnost umístění nabídky Balíčků zážit-
ků na váš web. Nevyžaduje žádné programování, jen na své stránky umís-
títe 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 loka-
lity, 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 hlub-
ší 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 poptáv-
kový formulář na www.balickyzazitku.cz.
• Poradenství s výběrem vhodných turistických cílů, kvalitních ubytova-
cích 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 

zejména o Valašské království, Českou republiku, Slovensko, jižní Rakous-
ko, 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 nabí-
zených 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 certifi-
kované 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 Balíč-
ky se můžete podívat na www.balickyzazitku.cz);
• Organizaci akcí a programů pro vaše klienty (programy pro firmy, sku-
piny, 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, pamět-
ních 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, zábav-
ných 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?

Zapojte se do našeho projektu „MÍSTA PRO 7 
SMYSLŮ – PLACES FOR 7 SENSES“.

V souvislosti s naplněním cílů vašich 
strategií rozvoje cestovního ruchu vám 

můžeme nabídnout spolupráci při realizaci spo-

Příloha dobré tiPy

Informace o možnostech obchodní spolupráce s naší společností

MÍSTA PRO
SEDM SMYSLŮ

PLACES FOR SEVEN SENSES
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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. Dotaz-
ník 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 – EXPE-
RIENCES 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. Poskytova-
telům 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 „Puto-
vání 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 infor-
mujeme. Také se na zmíněných stránkách můžete přihlásit k odběru novi-
nek formou „e-holubů“.

Váš tým CK VK

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 pro-
střednictvím 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 televi-
zi www.valasske-kralovstvi.tv apod.; 

Jste firmou či pořadatelem firemních akcí či 
kongresů?

Vyzkoušejte naší nabídku „ZÁŽITKŮ PRO 
7 SMYSLŮ – EXPERIENCES FOR 7 

SENSES“.

Hledáte jen zábavu či hlubší vzdělá-
vací program? Potřebujete stmelit kolektiv 

(teamspirit či teambuilding) nebo chcete pro 
vaše zaměstnance či obchodní partnery zorganizo-

vat firemní akci nebo „firemní zájezd“ (incentivní turistika)? Naše nabíd-
ka 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 poptáv-
kový 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 strán-
kách 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. 

Příloha dobré tiPy
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Příloha dobré tiPy

Celoroční provoz lanové dráhy 7.00–18.00 h.

SKIALPIN Pustevny 
Info: www.skialpin.cz

e-mail: pustevny@skialpin.cz
tel: 556 835 993

Panoráma TV denně živě
Po–Pá 8.30–9.10 hodin,

So+Ne 7.50–8.30 hodin na ČT 2

Navštivte PUSTEVNY

www.skialpin.cz

Příloha dobré tiPy

Chcete se jen tak 
proletět nad Valaš-
ským královstvím? 
Víte, že Beskydy 
mají pro provozo-
vání paraglidingu 
ideální podmínky? 
Vyzkoušejte náš 
balíček zážitků „Le-
tem nad valašským 
světem“.

Obsah balíčku: • Tandemový let se zkušeným instruktorem na para- 
glidingovém 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.

Celkový čas: 1–1,5 hodiny.
Počet účastníků: Balíček je určen pro jednotlivce, po domluvě mož-

no 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., Ondřej-

ník-Skalka, Radhošť, Pustevny, Velký Javorník.
Kód balíčku: AKT 004 012
Orientační cena: 2 250 Kč včetně DPH

Letem nad valašským světem – tandemový let
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dobré tiPy − PartnEři vašich Zážitků

768 03 Roštín, tel.: 573 368 150, 774 999 940
kaminka@kaminka.cz • www.kaminka.cz

Areál je ideálním místem pro letní dětské tábory, sportovní 
a firemní kurzy a soustředění i soukromou rekreaci.

Rekreační společensko-sportovní areál Kamínka se nachází uprostřed chřibských lesů 
nedaleko obce Roštín. Zdejší příroda, turistické stezky a cyklotrasy vybízí k příjemnému 
odpočinku a zdravé nenáročné turistice v okolí; vybavení areálu ke sportovnímu vyžití.

VYBAVENÍ AREÁLU:
• stylová výletní restaurace s ubytováním
• celodenní stravování s gurmánskými specialitami
• 3 sruby s vlastním sociálním zařízením pro 8 osob
• 25 chatek pro 4 osoby
• víceúčelová sportovní plocha s umělým povrchem
• (tenis, kopaná, odbíjená, košíková, házená)
• dětské hřiště, přírodní travnaté hřiště, kuželky,
• stolní tenis, táborové ohniště

VALAŠI s. r. o.
Dopravní společnost VALAŠI s. r. o. byla založena v roce 2005, za čtyři 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.

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

www.valasi-trans.cz



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

.............................................

Zážitkové 

univerZitě

a Zážitkové škole!

STUDUJTE NOVé AKTiViTy!

ZÍSKEJTE ZÁPOčTy, TiTULy, 
DiPLOMy A CENy!

ZAZÍJTE, CO JSTE JEŠTě 
NEZAŽiLi!

Okoštujte studium

na naší

Valašské království děkuje všem městům, obcím a subjektům, které mají v těchto novinách svoji prezentaci, za jejich podporu a spolupráciPoděkoVání
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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, +420 556 821 488, +420 774 668 001, e-mail: ic@koprivnice.cz, web: www.koprivnice.cz • www.lasska-brana.cz

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.zazitkovauniverzita.cz. Tož vzhůru do toho!

• Hukvaldy • Karviná 
• Kopřivnice • Nový Jičín 
• Příbor • Štramberk Hotel U lip
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Muzeum Novojičínska


