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E ditorial 2011:
„Měl bys napsat něco pozitivního,“ klade mi na srdce Katka. „Ten
minulý byl dost drsný a nedal se
použít…,“ komentuje můj původní návrh na editorial o blbosadomasochistech z posledního vydání Zážitkových novin.
A má samozřejmě pravdu. Vždyť
vydáváme noviny, které vám mají
pomoci trávit volný čas, a ne rozebírat morálně-politickou situaci
České republiky. Přes to všechno si uvědomuji, jak je pro mne
čím dál těžší psát pozitivně, když
cítím, že to, co se poslední dobou
děje kolem nás, si zasluhuje tvrdou kritiku a odsouzení. Přitom
problém není v materiální oblasti,
ale v té morální a duchovní. Otázkou taky je, co to je „pozitivní“
editorial. Jsou témata „pozitivní“,
ale se záporným obsahem. Třeba
být HIV pozitivní nebo mít pozitivní dopingovou kontrolu je dost
negativní. Přitom být negativní
vůči společensky nebezpečným
jevům, jako je lhaní a korupce
politiků je určitě pozitivní! Psát
pozitivně o něčem negativním
svědčí o strachu či slabém charakteru, a to je zase negativní.
Ať se na to podíváme z jakékoliv
strany, pozitivní rovná se zpravidla opravdový, pravdivý, emotivní, procítěný. Takový by měl
být i váš ZÁŽITEK u nás! Určitě

všichni známe rozdíl mezi tím,
když k nám promlouvá, obsluhuje či o nás jinak pečuje „studený
čumák“, který má nějaký problém, anebo usměvavý, pozitivně
naladěný člověk, který cítí přesně
to, co potřebujeme, abychom byli
šťastni a spokojeni.
I když je to již řadu let, kdy jsme
zavedli do našich služeb „filozofii
sedmi smyslů“, jejímž principem
je pozitivně oslovovat co nejvíce
smyslů člověka, uvědomuji si stále, že v této oblasti máme ještě co
dohánět.
A proto se budeme letos snažit
na vás být ještě o něco hodnější!
Rok 2011 jsme pro rozveselení
vyhlásili Rokem koz. Úsměvy
budou od srdce a od ucha k uchu,
dobré pivo, víno i slivovice poteče
proudem, jídlo bude ještě chutnější a voňavější, hudební nástroje naladěné a hudba a zpěv dle
vašeho přání. Oheň bude praskat
v kamnech nebo v ohništi a otevřeno bude do posledního hosta!
Ale i vy musíte se svou troškou přispět do mlýna – vždy pamatujte
na svoju dobrú náladu a pohodu
a nedajte sa z ní vyvésť! V našich
provozovnách a na našich akcích,
programech a zájezdech ji
garantujeme!
Těšíme se na Vás!
Tomáš Harabiš & Tým VK

10 NEJ Valašského království
aneb co jste o VK možná nevěděli ani netušili

Ve Valašském království poznáte nepoznané a zažijete, co jste vždy zažít chtěli. Jsou
tady místa s čilým městským ruchem i místa, kde dávají lišky dobrou noc. V zimě sněží,
v létě je horko, ale v každém ročním období na vás dýchne ta správná valašská atmosféra.
Na každém kroku narazíte na něco unikátního, něco NEJ, a my vám teď několik z nich
představujeme:

1. Nejstarší dřevěnica – Hostinec u Vašků v Dřevěném městečku Valašského muzea
v přírodě. Historické zprávy jsou doloženy ze 17. století a objekt je stále plně funkční.

2. Nejmenší dědina (dle počtu obyvatel) – Dolní Těšice – 50 žijících Valachů.
3. Největší Trúba ve Valašském království – přece ta naša… Štramberská.
4. Nejstudenější voda – měřeno stupněm zabarvení palců u nohy do modra – horská
bystřina pod Velkým Javorníkem.

5. Nejdelší trasa Valašského království – okolo celého a ještě skrz na skrz (asi trasa
valašských malířů).

6. Nejméně slyšící uši – Štramberské uši.
7. Nejnižší teplota – naměřena roku v únoru roku 1956, a to -30,9 º C.
8. Nejmlhavější místo ve VK – Lysá hora – průměrně 273 dnů v roce mlha přede mnou,
mlha za mnou. J

9. Nejmagičtější hora VK – Radhošť, opředená pověstmi o pohanském bohu
Radegastovi.

10. Nejhudebnější místo VK – Janáčkovy Hukvaldy.


Ochutnejte vína z celého světa
z našeho vinného sklípku pod Trúbou!
I když ještě není zdaleka všechno
hotovo, to hlavní – DOBRÉ VÍNO
– již ve sklepě máme! Najdete
u nás jak vynikající vína od předních moravských vinařství, například Josefa Valihracha, Bronislava
Vajbara, z rodinného vinařství
Pavla Bindera, vinařství Kovacs,
ze znojemského Znovína, z vinařství Lahofer, vinařství Spielberg,
z Lechovických vinných sklepů
atd. atd., tak i vynikající vína z celého světa.
Nabízíme vám vynikající a cenově dostupná vína sudová, stolní
a odrůdová, ale i dražší přívlastková a oceněná. Vína můžete
ochutnat i v naší turistické Chatě
Dr. Hrstky. Ochutnávky vín se
sommeliérem prosím objednávej-

te a rezervujte předem na telefonu
+420 571 655 196, abychom měli
čas sommeliéra zajistit. Podrobnější informace o tom, jak může vaše
degustace probíhat, naleznete na
www.balickyzazitku.cz v balíčku
Cesta za poklady vinného sklepa
pod Trúbou.
Od podzimu pak již budete moci
s víny z našeho sklepa absolvovat
i „Vinné nevinné cesty“ po Moravě, Francii, Evropě, Jižní Americe,
Jižní Africe či Austrálii… Připravujeme pro vás totiž zábavné programy s ochutnávkou vín, místních
krajových specialit a samozřejmě
vynikající krajovou muzikou.
Podrobné informace o programech
se vždy včas dozvíte z našich weboTH
vých stránek.

Cesta za poklady vinného sklepa pod Trúbou
K Moravě a k hradům neodmyslitelně patří víno, magický nápoj, který je
starý jako sama civilizace. Seznamte
se s jeho historií, s vinařskými podoblastmi Moravy, nechte se unést
jemnou vůní a nenapodobitelnou
chutí různých odrůd a ročníků.
Obsah balíčku: Varianta A: • Seznámení s vínem – Co byste chtěli vědět
o vínu, ale báli jste se na to zeptat (sommeliéra) • Virtuální procházka
vinařskými podoblastmi Moravy s výkladem • Senzorický test chutí a vůní
• Degustace vín – jak na to… • Dárkový vinný balíček VK • Pamětní list
Varianta B: • Seznámení s vínem – Co byste chtěli vědět o vínu, ale báli jste
se na to zeptat (sommeliéra) • Virtuální procházka vinařskými podoblastmi
Moravy s výkladem • Senzorický test chutí a vůní • Degustace vín – jak na
to • Cimbálová muzika • Večeře • Dárkový vinný balíček VK • Pamětní list
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Oblečení, vybavení:
Kdy objednávat:
Lokalita:
Kód balíčku:
Orientační cena:

Určeno pro osoby starší 18 let
Cca 4 hodiny
Počet účastníků: 10–50 osob
Běžný oděv
Sezona, počasí: Celoročně
Minimálně 14 dnů předem
Štramberk
A) GAS 003 152 B) GAS 004 153
A) 10 450 Kč
B) 18 450 Kč včetně DPH

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

Z práv y z  Valašského

království

Pohádky z Valašského království

okénko do historie
Automobilismus

Bratr zakladatele automobilky, fojt Jan Schustala, přidělil v roce
1850 Ignáci Schustalovi stodolu, v níž ještě téhož roku postavil se
dvěma valašskými pomocníky první kočár. Do kočáru nejprv zapřahal ovce, ale ty se pro svou plachost a nevyzpytatelnou povahu neosvědčily. Nevydržely dlouho cválat a v noci je žrali vlci, takže ráno
často nebylo ani koho zapřáhnout. Po zkouškách s kozami, prasaty
a pštrosy nakonec Schustala vybral koně, kteří se používají k tažení
kočárů dodnes.
Rozvoj techniky přinutil Schustalu schovat koně pod kapotu a později je úplně nahradit důmyslnou směsicí roztodivných ozubených
kol, hřídelí, trubek a pístů, které nazval motorem. Odtud byl jen krůček k prvnímu automobilu na Valašsku a zároveň v Českých zemích,
který byl vyroben v Kopřivnici v roce 1897 a nazván Präsident.

Rožnovská kancelář VK se bude stěhovat do Frenštátu p. R.
Vážení přátelé, klienti, od 1. září 2011 jsme se rozhodli přestěhovat náš rožnovský provoz do Frenštátu
pod Radhoštěm a rožnovskou kancelář uzavřít. Děje
se tak v souvislosti s nákupem vlastní nemovitosti
v Trojanovicích a s naší dlouhodobou orientací na
prodej našich služeb a zájezdů přes internet. Veškeré
služby naší CK VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ budou

od tohoto data opět v sídle naší společnosti na Dolní ulici 494 ve Frenštátě p. R., která tak bude znovu
otevřena pro veřejnost od pondělka do pátku od 8.30
do 17 hodin.
Děkujeme za pochopení a budeme se na vás dále těšit
ve Štramberku, v Kopřivnici a nově ve Frenštátě pod
Radhoštěm.
TH

Výroční turistická známka – Turistická
chata Dr. Hrstky
Při kopání základů pro Chatu dr. Hrstky objevena byla ve vápencových útesech
jeskyně, jejíhož dna dosaženo bylo v hloubce 60 m. Tedy asi niveau štramberského náměstí. Sloje nazvána byla „Slojí Slámovou“ po bývalém pracovníku
slezském a spisovateli románů „U Trúby štramberské“, „Rytíř Kobylka“ aj.
V nové chatě pak reservována místnost, kde by se případně mohl při lepších
finančních poměrech odboru zříditi přístup do objevené jeskyně. Dne 8. srpna
byly nově upravená útulna „U Mědínků“ a nově postavená chata za přítomnosti
mnoha zástupců československé turistiky po slavnostních řečích předsedy Klubu čsl.
turistů v Praze dr. Jiřího Gutha-Jarkovského a poslance Jaromíra Špačka odevzdány české veřejnosti. Prvá
nazvána „Útulnou Jaroňkovou“, druhá „Chatou Rašínovou“. Někdy po II. světové válce pak byla Rašínovka
přejmenována na „Chatu dr. Hrstky“. Dodejme ještě, že budova téměř kopíruje původní umístění tzv. dolního hradního paláce, z něhož vedl padací most do druhé z budov pod Trúbou (horní palác), který stál zhruba
(skutečně jen velmi zhruba, rozhodně původní půdorys objektu nekopíruje – to platí i pro Hrstkovu chatu)
v místech dnešní Jaroňkovy útulny.
Aleš Durčák

Jiřina Bohdalová byla pasována do řádu rytířů Valašského království
Jedno z nejvyšších ocenění, které Valašské
království uděluje, obdržela Jiřina Bohdalová
nejen jako dárek ke svým 80. narozeninám, ale
zejména jako poděkování za dosavadní činnost,
kterou všichni důvěrně známe nejen z televizních obrazovek.
Slavnostní pasování s předáním darů se odehrálo poslední květnový večer ve Valašském muzeu
v přírodě na neformální party VIP hostů Zlínského filmového festivalu. Stojí za zmínku, že
Jiřina Bohdalová získala občanství Valašského
království již v roce 1997 a za 14 let se významně
zasloužila o jeho slávu a věhlas zejména za jeho
hranicemi. Pasování Jiřiny Bohdalové mistrně
zvládl náš zmocněnec Olin Kutáč. Jiřině blahopřejeme a přejeme jí ještě mnoho tvůrčích let!

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



zážitkové noviny

Pohádky z Valašského království je nádherná kniha pohádek z Valašska, které před stopadesáti lety sesbíral B. M.
Kulda (Moravské pohádky) a před dvaceti lety převyprávěl Jan Skácel. Druhé vydání knihy, která v době, kdy měl
Jan Skácel zakázáno publikovat, vyšla pod jménem jeho
přítelkyně Blanky Stárkové, ilustruje Galina Miklínová.
Knihu v nejbližších dnech naleznete i v naší nabídce na
stránkách www.kralovskyjarmark.cz a budete si ji moci
koupit i v naší prodejní galerii v Jaroňkově útulně na
Štramberské Trúbě, v našich kancelářích a v lepších knihkupectvích ve Valašském království a v Beskydech, kde ji
budeme v průběhu léta distribuovat. Formát: 145×150,
Počet stran: 112, Vazba: vázaná. Naše cena 210 Kč. Na
skladě máme posledních 500 ks. Kniha by určitě neměla
chybět v žádné valašské rodině…
TH

Kulturní

a spor tovní akce ,

S tudium

ve valašské palírně

Program Valašského muzea v přírodě
zážitkové noviny

16. 7.
17. 7.
23. 7.
24. 7.
30. 7.
31. 7.
5.–7. 8.

13.–14. 8.
20. 8.
21. 8.
27. 8.
28. 8.
11. 9.

Pekařská sobota, 18. ročník – oslava cechu pekařského,
ochutnávky pečiva.
O valašského primáška, závěrečný koncert týdenních tvůrčích dílen.
Romská píseň, 17. ročník mezinárodního festivalu.
Anenská pouť, Krojované procesí z farního kostela, pouťová slavnost v Dřevěném městečku.
Den řemesel a setkání kovářů
Olšava šedesátiletá
Jánošíkův dukát, XIII. ročník mezinárodního festivalu slovenského folkloru v ČR. XI. ročník mistrovství Valašského
království ve stloukání másla.
Starodávný jarmark
Sotva sa narodíš, už ti verbíš píše…, medailon k padesátinám SPT Javořina.
Odpoledne s Kotárankou, koncert dechové hudby
z Lužné.
Výlet do Mlýnské doliny
Z druhé strany Radhoště – ozvěny frenštátského
festivalu
Muzicírování se Soláněm, koncert cimbálové muziky
Soláň s hostem FS Cifra z Uherského Hradiště.

Neváhejte navštívit Pálenici
ve Valašském muzeu v přírodě
Zveme vás do pravé pálenice
rodiny Vlčků z Lačnova ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde se od
příjemné a usměvavé obsluhy
dozvíte vše o její historii, neodoláte ochutnat a následně zakoupit pravou Slivovici z Valašského království nebo něco z široké
a pestré palety netradičních
destilátů vyrobených v palírně
Rudolfa Jelínka ve Vizovicích



– oskerušovici, kdoulovici, jahodovici, borůvkovici, malinovici,
pivní pálenku a spoustu dalších.
Také si můžete vyzkoušet studovat na Fakultě pálení a slivovicových věd pod záštitou Valašské
královské univerzity valasska.
zazitkovauniverzita.cz. Těšíme
se na Vás každý den až do konce
září 2011 a pak po celý rok na
všech akcích Valašského muzea
v přírodě.

17. 9.

Běh rodným krajem Emila Zátopka, 9. ročník memoriálu
olympijského vítěze.
24. 9.
Podzim v zahradě a chalupě, oživené expozice s ukázkami
tradičních podzimních prací.
28. 9.
Koncert dechové hudby ke státnímu svátku
30. 9.
Podzimní putování s broučky Valašským královstvím,
Dětský lampionový průvod s programem pořádaným ve
spolupráci s městskou knihovnou a T klubem – kulturní
agenturou.
22. 10.–2. 11. Úroda z polí, zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex
5. 12.
Mikulášský podvečer, od 13.00 hodin prohlídka areálu
s mikulášskou nadílkou.
6.–9. a 12.–15. 12.
Vánoce na dědině, tradiční program pouze pro objednané
školy a skupiny.
10. 12.
Vánoční jarmark, nabídka dárků tradičních řemeslníků
s bohatým zvykoslovným programem, oživené expozice ve
Valašské dědině.
15. 12.
Vánoční setkání v Janíkově stodole
17.–18. 12. Živý Betlém, od 17.00 hodin – lidová hra o narození Ježíše
podle Evangelia sv. Matouše.

Letní akce s Radegastem
24. 7.

Dostihový den/Štěpánkovice. Dostihový a jezdecký den
proběhne v nedalekém areálu hřebčína Albertovec. Na programu bude 8 cvalových dostihů v různých kategoriích. Hlavní
dostihy budou proloženy dostihy klusáků, poníků, voltižními
vystoupeními (gymnastika a tanec na koni), ukázkami kočárů
www.stepankovice.cz, www.albertovec.cz
a westernovým vystoupením.
5.–7. 8. Gorolski Święto/Jablunkov. Gorolské národopisné slavnosti probíhají vždy 1. srpnový víkend v přírodním amfiteátru
v Městském lese v Jablunkově. Svou specifickou atmosférou
a programem se tento mezinárodní folklorní festival stal známým nejenom v celé ČR, v Polsku, na Slovensku, ale i v dalších
zemích Evropy. Oblibě se těčí i sportovní závody „O dzbanek
mlyka“ a turistický pochod „O kiyrpce macieja“. Po celý víkend jsou k vidění také ukázky
www.gorolskiswieto.cz
tradičních lidových řemesel a rukodělných výrob.		
13. 8. Baškohrátky/Baška. Den plný zábavy a legrace, ale hlavně
kreativní soutěž nadějných konstruktérů fantazijních korábů,
lodí a jiných plovoucích nezvyklostí. Hlavní program doplní
soutěže, aquazorbing, vodní trampolíny, koncerty známých
skupin pod otevřeným nebem a správně hořký Radegast. Součástí programu bude křest lodě, nové atrakce přehrady Baška,
a velkolepá rekonstrukce námořní bitvy o Atlantik s desítkou rádiem řízených letadel a lodí
www.baskohratky.cz
doplněná o pyrotechnické efekty.
3. 9.
Hornické slavnosti OKD/Karviná. První zářijovou
sobotu se potkají všichni bývalí i současní havíři, jejich příbuzní,
kamarádi a přátelé na Hornických slavnostech OKD. Oslavy
jsou každoročně spojeny s velkolepou zábavou, ke které neodmyslitelně patří i hvězdy české hudební scény. Letos to budou
Lucie Bílá, populární kapely Kryštof, Wohnout, Mig 21 a mnoho
dalších. V minulých letech přilákaly slavnosti do karvinského parku Boženy Němcové více než
www.okd.cz
10 000 návštěvníků. A nebude chybět správně hořké pivo Radegast.
10. 9. Radegast den/Nošovice. Radegast den je svátek nejoblíbenějšího piva na Moravě, který láká do Nošovic desítky tisíc
návštěvníků. Znamená skvělou zábavu, výborný nefiltrovaný
ležák, spoustu dobrého jídla a zejména neopakovatelnou atmosféru. O bohatý hudební program se postarají Petr Kolář, Xindl
X nebo Vypsaná Fixa. Těšit se můžeš i na atrakce Radegast Adrenalin parku. Při exkurzi v pivovaru se můžeš podívat na místa, kde se vaří správně hořké pivo
Radegast. Návštěvní trasa začíná ve zbrusu novém návštěvnickém centru. Radegast den je
mimořádnou akcí pod dohledem samotného boha Radegasta, kterou prostě musíš zažít.
www.radegast.cz
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Letošní Bykekap rozdal originální poháry
byl opět Velký Javorník, a letošním vrchařem se na něm stal Karel
Hartl (Kellys Bike Ranch team),
který také celý peloton dovedl do
cíle opět k Rekovicím, a stal se
také absolutním vítězem s časem
1.31:35. Druhé místo vybojoval
Jakub Hrabal a třetím byl v cíli
Petr Novák (oba z 4EVER-Cyklobulis). První ženou se letos stala
Lucie Javorová (CK Hvozdná)
s časem 2.16:40. Tři vítězové každé kategorie si převzali originální
dřevěné poháry, diplomy, dřevěné
medaile a ceny. Nejlepší závodník
v kategorii si mohl navíc pochut-

nat na valašském frgálu. Vyhlášena
byla také teamová soutěž, kterou
letos ovládl 4EVER-Cyklobulis, ve
složení Hrabal, Novák, Machulka.
Nejlepším závodníkem z pořádajícího klubu SK Valašského království se letos stal Pavel Fryštacký,
kterého jsme v cíli přivítali na devátém místě.
Součástí BYKEKAPU 2011 byl
samozřejmě i dětský závod. Na
ten letos zavítalo 52 dětí, pro které
byly připraveny tři tratě. Že se dá
závodit i na odrážedlech, diváky
přesvědčilo 22 těch nejmenších
dětí. Rozdělily se do dvou skupin,
a i když je trochu překvapil výstřel
ze startovní pistole, zdolali 100 m
trať jako opravdoví závodníci. Pro
děti, které se už naučily na kolech,
byla nachystána trať 150 m, a mohly si vyzkoušet i trochu terénu
lesem. Tuto trať si vyzkoušelo 12
dětí. A poslední nejnáročnější dětskou tratí byl 600 m okruh kolem
restaurace Rekovice s prudším
sjezdem k věži skokanského můst-

ku, se kterým se statečně popralo
18 dětí. Pro nejlepší tři závodníky
z každé kategorie byly připraveny
dřevěné medaile s logem BYKEKAPU, diplomy a pěkné ceny.
Za tým SK Valašského království
bychom chtěli poděkovat všem
závodníkům za účast, pogratulovat
vítězům, a celému organizačnímu
týmu poděkovat za skvělou spolupráci.
Vlaďka Prašivková

Knížecí cesta z Trojanovic na Pustevny slaví 100 let
Cesta, kterou nechal postavit olomoucký arcibiskup kardiál František Saleský Bauer, dodnes spojuje Trojanovice s dnes již známou
a turisticky vyhledávanou lokalitou
– Pustevnami. Cesta byla postavena v roce 1911, aby turistům
umožnila přístup na Pustevny. Aby

se cesta alespoň z části zaplatila,
vybíralo se na ní mýtné. Na paměť
tohoto významného a historického
počinu nechala Pohorská Jednota
Radhošť vyrobit olomouckému
arcibiskupovi pamětní desku, která je dodnes umístěna na skalním
výchozu poblíž cesty. Investice do

této komunikace to byla nemalá,
a proto dík za vznik cesty nepatří
pouze arcibiskupovi Bauerovi, ale
také jeho předchůci arcibiskupovi
Theodoru Kohnovi, který byl velmi
dobrý hospodář a zanechal arcibiskupství díky svým schopnostem
dostatek financí na tyto náročné
projekty.
Knížecí cesta na Pustevny je dlouhá 6 km s průměrným stoupáním
11 %. Po cestě jsou vybudovány
tři mosty. Na začátku cesty v Trojanovicích v místě zvaném Ráztoka, investoval pan Josef Petr, jenž
vycítil potenciál nástupu na knížecí
cestu. Vybudoval zde obchod

a posléze útulnu, ze které je dnes
hotel Ráztoka.
Cesta je dnes ve velmi špatném stavu. Do komunikace, jenž je dnes ve
správě Moravskoslezského kraje, se
dlouhodobě neinvestovalo, a proto má toto krásné výročí lehkou
pachuť hořkosti. Snad s dořešením
církevních restitucí bude také cesta
na Pustevny dána do pořádku.
I když je cesta v ne úplně stoprocentním stavu, stále po ní proudí davy cyklistů, pěších turistů
a lyžařů, aby mohli obdivovat krásy
beskydské přírody, úžasné Jurkovičovy stavby, sochy Albína Poláška
a kapli na Radhošti.
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Čínských pohárů je sportovní svět
přeplněn, proto SK Valašského
království vsadil na originalitu,
a na 2. ročníku závodu horských
kol – BYKEKAP 2011, rozdával
vítězům valašské vyřezávané ceny.
První tři vítězové kategorií obdrželi
dřevěnou plaketu s patřičným číslem a logem závodu. Oceněn byl
také absolutní vítěz a vítězka, a stali se majiteli velké vyřezávané jedničky s logem Bykekapu 2011.
Letošní druhý ročník BYKEKAPU se opět konal na Horečkách ve
Frenštátě p. R, a zázemím celého
dne se stala hospůdka Rekovice.
Proti loňskému roku se startovní
čára umístila přímo u Rekovic,
a divákům se naskytl pohled na
devadesátičlenný balík bajkerů.
O slavnostní start se postaral vítěz
turné čtyř můstků Jakub Janda,
a 11. hodinou mohl závod odstartovat. Trať se proti loňsku také trochu změnila, přibylo technických
pasáží a dva singltreky. Nejvýše
položeným bodem na 33 km trati

ze světa

zážitkové noviny

Jak Valašské království expandovalo ve Střední Americe
Oprava areálu hradu, starost o pálenici a věci domácí nás v posledních
letech zaměstnávaly více než věci zahraniční. Ale ani v tomto období
nezahálíme a naši velvyslanci pilně pracují na šíření slávy a vlivu nejen
svého, ale zejména toho valašského! Tentokrát to byla zejména střední Amerika, kde v minulých dvou letech působila naše velvyslankyně
Jolanta Janečková se svou rodinou. Její poutavou reportáž o činnosti
„putovního“ Velvyslanectví pro Střední Ameriku si můžete přečíst
dále…

Reportáž z činnosti „putovního“
Velvyslanectví VK pro Střední Ameriku
„Putovní“ Velvyslanectví VK bylo
založeno na počátku roku 2009
v hlavním městě malé středoamerické zemičky El Salvador, tedy
v San Salvadoru.
Jeho činnost spočívá v navazování kontaktů mezi zeměmi Střední
Ameriky a Valašským královstvím.
Obyvatelé těchto zemí jsou velmi
příjemní lidé, jejichž pohostinnost
si v ničem nezadá s pohostinností
lidu valašského. Přátelskou radu
a pomoc vám poskytnou opravdu
vždy, jako byste patřili do rodiny.
„Putovní“ Velvyslanectví šíří slávu
Valašského království postupně
v různých zemích Střední Ameriky.
Zatím jsme získali ty nejlepší kontakty mezi obyvatelstvem El Salvadoru, Guatemaly, Mexika a Belize.
Jsme zde také proto, abychom
mohli poradit a pomoci krajanům
Valachům při jejich putování po
těchto zemích. Během našeho

pobytu se nám také podařilo rozšířit počet obyvatelstva Valašského
království. Čestné občanství přijalo
několik významných osobností již
zmíněných států, a to za významný přínos pro rozvoj přátelských
vztahů obou oblastí. Kromě toho
jsme se seznámili i s několika
evropskými cestovateli, kteří stali Valachy teprve naší rukou, při
svém cestování po Střední Americe. Pro některé z nich se tato
událost stala tak významnou, že
o nás napsali do svého cestovatelského blogu: http://blog.kybi.sk.
Zmapovali jsme oblast severně od
Ciudad de México, tedy od Teotihuacánu a Tuly až po severní hranici Nikaraguy a stále ji rozšiřujeme.
Naše sídlo najdete nyní v El Remate, poblíž bájného Tikalu a v jednání je přesun na Belizský korálový
ostrov Caye Caulker.
Jolanta Janečková

Mexiko, Teotihuacán, Pyramida slunce

Belize, St. Elena, Kahal Pech, mayské pyramidy

Guatemala, Petém, El Remate, Kybi, Daška a Kačka

Belize, Placencia, život ambasadorky VK
je náročný



Belize, St. Elena, Kahal Pech, mayské
pyramidy

El Salvador, Apaneca, canopy, Janečkova rodina
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Z novín Z nojmo

Znovínský vinařský turistický program v roce 2011
Výlety a zájezdy do vinných sklípků již brzy i v nabídce CK Valašské království!
zážitkové noviny

Vinařský turistický program Znovínu Znojmo může být
vším; poučením, zábavou i laskavým společníkem vašeho volného času. Ostatně již řadu let se právě díky němu
s vínem a všemi jeho půvaby každoročně seznamují desítky
a stovky zájemců. Ať už na Znojemsko přijíždíte o víkendu,
ve všední den, se zájezdem či sami, autem, na kole či pěšky,
nyní s námi můžete za vínem putovat i vy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sídlo společnosti Znovín Znojmo, a. s.
Loucký klášter Znojmo
Moravský sklípek v Šatově
Vinice Šobes
Staré vinice, Havraníky
Křížový sklep v Příměticích
Prodejna Znovínu v centru Znojma
Turistické informační centrum ve Znojmě
Stará lisovna, Šatov
Hotel Happy Star, Hnanice
Vojenský bunkr, Šatov
Sklep v Sedlešovicích
Znojemský hrad
Vinice U tří dubů
Vinice U kapličky

Terroir Club – vína s tímto označením nenajdete v supermarketech!
Motto: „Nic nespojuje člověka tak s krajem, jako požitek z vína, které
má původ v jeho zemi a které je prosluněno jeho sluncem.“
„Terroir“ označuje spolupůsobení
vlastností půdy, odrůdy a lokálního
klimatu, v širším smyslu zahrnuje
i lidský faktor. V rámci „Terroir Clubu“ jsme se rozhodli vám dát několik informací, vždy o jedné úspěšné
a zajímavé vinařské trati – vinařské
poloze Znojemska, a to jednak
z historie, ale též z „Kategorizace
viničních tratí Znojemska“, tedy
z jejich „zmapování“, které je
v České republice nejlépe propracováno ve znojemské podoblasti.
Tentokrát nepopisujeme viniční
trať, ale informujeme o materiálu,
odkud o viničních tratích čerpáme.

jsou podle kvality rozděleny do tří
kategorií.
Podkladem pro toto rozdělení jsou
detailní informace o teplotách
(průměrných, extrémních, atd.),
srážkách (průměrných, extrémních, atd.) a půdních podmínkách.
Tento komplexní systém zahrnuje

veškerá dlouhodobá vědecká pozorování a měření, která byla v těchto
lokalitách v posledních desetiletích
prováděna. Lze tvrdit, že tento systém je zpracován detailněji, než
v některých vinařských zemích
EU. Jedinečný je rovněž v rámci
českých a moravských vinařských
oblastí.
Pro Znovín jsou tyto informace
nesmírně důležité, neboť podle

Terroir znojemské
vinařské oblasti je
detailně zmapován
Na Znojemsku se nachází více
než dvě stovky vinařských tratí.
Jednotlivé detailně zaměřené tratě

Jaroměřice – prodejna

nich se nejen stanovuje optimální
způsob pěstování révy vinné, odrůdová skladba vinařských tratí, ale
i ideální doba sklizně a technologicky správný způsob zpracování
hroznů a výroby vína. Potěšitelné
je, že právě vinice, ze kterých vyrábíme vína označená „Terroir Club“
byla zařazena do I., tedy nejvyšší
kategorie vinařských tratí. Tato
unikátní studie je digitálně zpracována a je přístupná všem pěstitelům a zpracovatelům na Znojemsku. Na vzniku této studie se
podíleli: Okresní úřad ve Znojmě,
ÚKZ ÚZ Oblekovice, Sdružení
obcí „Daníž“.
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Rozmanité území na severovýchodní Moravě v podhůří Beskyd, zahrnující město Kopřivnici s automobilovými klenoty značky Tatra, Štramberk
označovaný za Moravský Betlém, Freudův Příbor, který je jedním z nejstarších měst na severovýchodní Moravě, či hudbou protkané Hukvaldy.

Lašská brána skýtá nevšední kombinaci řady pozoruhodností. Vstupte do
ní a poznejte dosud nepoznané, objevte malebná zákoutí lesů a zřícenin
hradů, kouzlo čarovných rozhledů, důstojnost památných staveb či příběhy slavných osobností.
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turistické zajímavosti
1
2
3
4
5
6
7

Technické muzeum Tatra
Lašské muzeum
Muzeum Fojtství
Rozhledna na Bílé hoře
Zřícenina hradu Šostýn
Hrad Štramberk
Muzeum Zdeňka Buriana

P parkoviště

8
9

Muzeum Novojičínska
Jeskyně Šipka, hora Kotouč
a Národní sad
10 Botanická zahrada a arboretum
11 Panoptikum a muzeum starých
tisků a lidové keramiky
12 Aqua Terra

lezecké cvičné skály (arboretum a botanická zahrada)
13
14
15
16
17
18
19

Městská galerie
Městská památková rezervace
Rodný dům Sigmunda Freuda
Muzeum a pamětní síň S. Freuda
Prchalov – Kaple sv. Jana Sarkandra
Skotnice – Hončova hůrka
Zřícenina hradu Hukvaldy s oborou

Mapový podklad © 2006 – B.A.T. Program, s.r.o., úpravy © 2010 – Město Kopřivnice.
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„L ašská brána … vaše brána do B eskyd “

20
21
22
23
24

Památník Leoše Janáčka
Exotic
Tropic
Muzeum cínu
Kozlovice – Areál Fojtství
a obecná škola
25 Kostel sv. Kateřiny

Kopřivnice
Město v podhůří Beskyd, ležící pod zříceninou starobylého hradu Šostýna. První zmínka o Kopřivnici je sice až v zástavní listině císaře Zikmunda
Lucemburského z roku 1437, avšak dobu jejího založení předpokládáme
již někdy ke konci 13. století.
Počátky věhlasu Kopřivnice a závodu Tatra sahají až do roku 1850, kdy
sedlář Ignác Šustala zahájil v objektu „Fojtství“ řemeslnou výrobu bryček, později luxusních kočárů. Dílna se rozrostla v továrnu, v roce 1882
již firma Šustala a spol. zavedla výrobu vagónů a v roce 1897 byl v kopřiv-



nické vagónce vyroben první automobil v tehdejším Rakousko-Uhersku,
známý „Präsident“. Dnes se zde vyrábějí nákladní automobily značky
Tatra, které získaly přední umístění na světových soutěžích, zejména
v závodech Paříž–Dakar.
Kopřivnice je svou zeměpisnou polohou přímo předurčena turistice.
Obklopená půvabnou přírodou, kterou se proplétá Lašská naučná stezka, zanechá v návštěvnících nesmazatelný dojem i touhu vrátit se sem
znovu.

www.lasska-brana.cz

„L ašská

brána … vaše brána do

B eskyd “
Muzeum Fojtství

Technické muzeum Tatra + expozice
Emila a Dany Zátopkových

Rozhledna
na Bílé hoře

Nejucelenější sbírka výrobků známých pod značkou TATRA.
Záhumenní 367, tel.: +420 556 871 106, info@tatramuseum.cz,
www.tatramuseum.cz
otvírací doba: X–IV: 2–7: 9.00–16.00, V, IX: 2–7: 9.00–17.00, VI: 2–5:
9.00–17.00, 6, 7: 9.00–18.00, VII, VIII: 2–7: 9.00–18.00

Lašské muzeum

Stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží
a kopřivnickým rodákům, zejména pak malíři a ilustrátoru Zdeňku
Burianovi.
Sad Dr. E. Beneše 226,
tel.: +420 556 801 138, vila@tatramuseum.cz, www.tatramuseum.cz
otvírací doba: V–IX: 2–7: 9.00–17.00, X–IV: 2–7: 9.00–16.00

Rozhledna na kopci Bílá hora
mezi Kopřivnicí a Štramberkem nabízí pěkný výhled
nejen na blízké Beskydy.
tel.: +420 595 179 111,
www.rozhledna-bila-hora.cz
otvírací doba:
V–X: 2–7: 9.00–18.00

Zřícenina
hradu Šostýn

Pozůstatky hradu založeného
koncem 13. století.
turistika.koprivnice.cz,
volně přístupné

Štramberk

Městská památková rezervace
Horské městečko v centru Štramberské vrchoviny na svazích Zámeckého kopce, Kotouče, Bílé hory, Libotínských vrchů a Červeného kamene
v předhůří Beskyd, pro svou malebnost zvané „Moravský Betlém“.
Městu i širokému okolí vévodí zřícenina hradu Strallenberg s válcovou
věží zvanou Trúba. Neopakovatelný architektonický unikát představuje

urbanistický soubor lidové architektury valašských roubených chalup
z 18. a 19. století, z nichž převážná většina tvoří městskou památkovou
rezervaci. Štramberk proslavil voňavý cukrářský výrobek – perníkové
„Štramberské uši“, které zde pečou již dlouhá staletí v upomínku legendárního vítězství štramberských křesťanů nad mongolským vojskem.

Hrad Štramberk

Muzeum Zdeňka Buriana

Zřícenina hradu z 13. století s válcovou 40 m vysokou věží zvanou Trúba.
tel.: +420 774 668 045, truba@valasske-kralovstvi.cz, www.stramberskatruba.cz, otvírací doba: V–IX: 1–7: 9.00–19.00, IV, X: 1–7: 9.00–17.00,
XI–III: 1–7: 10.00–16.00

Muzeum světoznámého malíře pravěku
a dobrodružství, který část svého života prožil
ve Štramberku.
Náměstí 31, tel.: +420 558 840 619,
mzb@stramberk.cz, www.zdenekburian.cz
otvírací doba: IV–IX: 2–7: 9.00–12.00, 12.30
až 17.00, X–III: 2–7: 9.00–12.00, 12.30–16.00

Muzeum Novojičínska

Náměstí 31
ovmnj@atlas.cz, www.muzeum.novy-jicin.cz
Přízemí: školní třída a kabinet z 1. pol. 20. st., 1. patro: expozice z dějin
prehistorie, geologie, paleontologie, botaniky, historie a etnografie města
Štramberka. Otvírací doba: viz muzeum Zdeňka Buriana

Městská galerie (budova Městského informačního centra)
Stará tržnice při dolní bráně, jedna z nejstarších městských budov.
Jsou zde pořádány příležitosné výstavy.
Zauličí 456, tel.: 558 840 617, www.stramberk.cz

Jeskyně Šipka, hora Kotouč
a Národní sad
Galerie soch a památníků, významná
paleontologická a archeologická lokalita.
www.stramberk.cz, volně přístupné

www.lasska-brana.cz
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Stálá expozice věnovaná historii Kopřivnice a počátkům místní kočárové výroby.
Záhumenní 1, tel.: +420 556 812 610,
MF-recepce@tatramuseum.cz,
www.tatramuseum.cz
otvírací doba: V–IX: 2–7: 9.00 až 17.00,
X–IV: 2–7: 9.00–16.00

„L ašská
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zážitkové noviny

Botanická zahrada
a arboretum

Rozmanitá fauna i flóra, jurské vápence, kamenný labyrint, propasťové jeskyně. tel.: 732 170 019, otvírací doba:
IV–IX: 2–7: 10.00–17.00

Panoptikum a muzeum starých tisků
a lidové keramiky

B eskyd “

Expozice figurín historicky významných osobností města Štramberka.
Knižní exempláře, v nichž se odráží vývoj knižní kultury a písemnictví od
15. do 19. století. Ve sklepních kamenných prostorách expozice lidové
keramiky. Náměstí 40, tel.: +420 556 801 935, +420 606 514 142,
info@relaxvpodhuri.cz, www.relaxvpodhuri.cz
otvírací doba: I–XII: 2–7: 10.00–17.00

Aqua Terra

Akvarijní a terarijní zvířata – tropické ryby, hadi, drápkaté opičky, expozice
bezobratlých.
Náměstí 3, tel.: +420 737 685 965,
AquaTerra@o2active.cz,
www.aquaterra.wz.cz
otvírací doba: V–IX: 1–7: 9.30–17.00,
X–IV: 6, 7: 10.00–17.00

Kostel sv. Kateřiny

Prastarý kostelík se hřbitovem z konce
12. století v zaniklé vesničce Tamovice.
www.zavisice.cz, volně přístupné

Hukvaldy
Hukvaldy leží v malebném prostředí podhůří Beskyd pod dominantou zříceniny středověkého hradu. Svůj původ mají v obci Sklenov s první písemnou zmínkou z roku 1924 a v obci Rychaltice (1394). Jedná se o poslední
čistě lašskou obec na rozhraní valašsko-lašském. Obec proslavil významný
hudební skladatel Leoš Janáček (1854–1928), který se o svém rodném kraji
vyjádřil slovy: „Kraj krásný, lid tichý, nářečí měkké, jak by máslo krájel.“

Dominantou obce je zřícenina jednoho z největších hradů na Moravě,
jehož počátky sahají do poloviny 13. století. Rozsáhlá obora okolo hradu láká návštěvníky k prohlídce i odpočinku, nejvíce na jaře, když květy
kaštanů prozáří koruny stromů, a pak na podzim, když vadnoucí listí hýří
pestrou paletou barev a zralé plody kaštanů padají na zem.

Zřícenina hradu Hukvaldy s oborou

Exotic

Expozice exotických motýlů
a brouků z farem celého světa,
s odborným výkladem.
Hukvaldy 159,
tel.: +420 608 839 812
otvírací doba: V–X: 2–7:
10.00–13.00, 13.30–18.00

Tropic

Zřícenina kdysi jednoho z největších moravských hradů s rozsáhlou oborou vhodnou pro příjemnou procházku. tel.: +420 558 699 323,
hrad@janackovy-hukvaldy.cz, www.janackovy-hukvaldy.cz
otvírací doba: V–VIII: 2–7: 9.00–12.30, 13.00–18.00, IX: 2–7:
9.00–12.30, 13.00–17.00, IV, X: 6, 7, SV: 9.00–12.30, 13.00–16.00

Památník Leoše
Janáčka

Nachází se v domě, ve kterém žil Leoš
Janáček těsně před svou smrtí.
Hukvaldy 95, tel.: +420 558 699 252,
PLJHukvaldy@janacek-nadace.cz,
www.janacek-nadace.cz
otvírací doba: 2–7, IV, X: 10.00–16.30, V,
IX: 10.00–17.00, VI–VIII:10.00–18.00
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Tropické a subtropické rostliny.
Hukvaldy 51,
tel.: +420 603 592 173,
+420 558 699 354,
tropichukvaldy@seznam.cz,
www.tropichukvaldy.cz
otvírací doba: VI–IX: 2–7, X–V:
4–7, SV 9.00–18.00

Muzeum cínu

Soukromá sbírka cínových
artefaktů z 18. a 19. století naší
i zahraniční provenience.
Hukvaldy 110,
tel.: +420 558 699 070,
infocentrum@relaxvpodhuri.cz
www.relaxvpodhuri.cz
otvírací doba:
2–5: 11.00–17.00, 6, 7:
10.00–17.00

www.lasska-brana.cz
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Příbor
Příbor je rodištěm a působištěm významných osobností, které jej proslavily. Světově nejznámější je zakladatel psychoanalýzy, čestný občan města
Příbora, dr. Sigmund Freud. Prožil v Příboře jen první tři léta svého života,
ale vzpomínky na toto období provázely velkého vědce po celý život. Ani
Příbor na slavného rodáka nezapomíná. Již 25. října 1931 byla na rodném domě S. Freuda odhalena pamětní deska u příležitosti Freudových
75. narozenin. V roce 2006 (u příležitosti 150. výročí narození S. Freuda)
byl celkově rekonstruován a slavnostně otevřen jeho rodný dům.

Městská památková rezervace

Muzeum a pamětní
síň Sigmunda Freuda
Stálá expozice představuje dějiny
města Příbora od jeho založení Přemyslem Otakarem II. v roce 1251 až
do současnosti.
Lidická 50, tel.: +420 556 725 191,
mnjpribor@seznam.cz, www.muzeum.novy-jicin.cz, otvírací doba: 2, 4:
8.00–12.00, 13.00–16.00, 7: 9.00–12.00

Prchalov – Kaple sv.
Jana Sarkandra
Zahrnuje téměř šedesát staveb na náměstí a v jeho bezprostředním okolí,
piaristickou kolej s muzeem a knihovnou a rodný dům Sigmunda Freuda.

Rodný dům Sigmunda
Freuda

Dům byl zrekonstruován do podoby
z druhé poloviny 19. století. Nachází se
v něm stálá expozice představující světoznámého zakladatele psychoanalýzy
jako člověka, který měl rád humor.
Zámečnická 117, tel.: +420 556 722 200, rodnydum@seznam.cz,
www.pribor-mesto.cz, otvírací doba: IV–IX: 2–7: 9.00–17.00, X–III: 2–7:
9.00–16.00

Kaple připomíná světce, který v Příboře nějaký čas žil a navštěvoval zde
farní školu. Podle pověsti na tomto
místě vyvrtal nožem v zemi díru, jež
se ihned naplnila znamenitou vodou
s léčivými účinky.

Skotnice –
Hončova hůrka

Významná mineralogická
lokalita, přírodní zajímavost. Volně přístupné.

Dne 4. července odstartovala letní hra Lašské brány Beskyd!
Moderní technologie, jako je internet, GPS navigace nebo třeba fotoaparát stejně jako obyčejný lidský
důvtip a schopnost logického myšlení bude muset
zapojit ten, kdo se rozhodne letos v létě vyrazit do
akce s Lojzou Lachem. Letošní letní hra Lašské brány
Beskyd nese název „Záhadná čtyřka aneb Lojza Lach
znovu v akci“.
Cílem hry je odhalit, navštívit a vyfotografovat čtyři utajená místa v regionu Lašské brány Beskyd.

www.lasska-brana.cz

A jaká je podstata hry?
Je to logická hra, díky které si její účastník projde a pozná region netradiční a zajímavou formou. Přestože s většinou hádanek
a logických hříček by hráči neměli mít problémy, pokud by přesto
u některého „zamrzli“ a nebyli schopní pokročit dále, mají možnost zkusit kontaktovat Lojzu Lacha na jeho profilu na Facebooku s žádosti o radu či nápovědu.
Jak už napovídá sám název hry Záhadná čtyřka, bude probíhat
v oblasti čtyř obcí sdružených pod hlavičkou Lašské brány Beskyd, ovšem indicie vedoucí k cílovým čtyřem místům můžou
hráče vodit různě napříč regionem. Hra je navíc vede jen na volně
přístupná místa a téměř celou ji lze absolvovat např. na kole.
Na stránkách www.lasska-brana.cz/hra naleznete kompletní
zadání. Odměna čeká každého, kdo pošle 4 fotky správných míst,
a na jedné bude také on sám, na e-mail info@lasska-brana.cz
nejpozději do 4. září. Čtyři hráči budou navíc vylosováni a získají
některý z balíčků zážitků Valašského království.
Vzhledem ke svému charakteru zůstane Záhadná čtyřka aktivní i po čtvrtém září a zájemci si ji budou moci zahrát, kdykoliv
budou mít chuť. Po skončení letošní letních prázdnin, už ale bez
nároku na odměny a výhry.
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Město Příbor je jedním z nejstarších měst severovýchodní Moravy. Jeho
historické centrum bylo v dubnu roku 1989 vyhlášeno městskou památkovou rezervací (MPR). Rozkládá se na březích řeky Lubiny, ze tří stran je
lemováno krásnou scenérii předhůří Beskyd s vyhlídkou na Štramberskou
Trúbu, Hukvaldy a staroslavný Radhošť. Toto půvabné okolí a městská
památková rezervace nabízí zajímavá panoramata, komorní a malebná
zákoutí, vzácné stavební detaily nebo ojedinělé ukázky gotické, barokní,
secesní a funkcionalistické architektury.

„L ašská

brána … vaše brána do
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Kulturní a společenské akce v Lašské bráně Beskyd
zážitkové noviny

Datum

Akce

Typ

Město

Místo

kultura
zábava
zábava
zábava
kultura
zábava

Štramberk
Lubina
Kopřivnice
Hukvaldy
Štramberk
Hukvaldy

Národní sad
Fotbalové hřiště
Hřiště házené
Hrad
Národní sad
Hrad

zábava
kultura
zábava
zábava
zábava
zábava
kultura
kultura
sport, zábava
sport
zábava
zábava
kultura
sport
kultura
sport
zábava
kultura
zábava
zábava
kultura
sport
zábava

Hukvaldy
Štramberk
Kopřivnice
Kopřivnice
Hukvaldy
Štramberk
Štramberk
Příbor
Hukvaldy, Mniší
Kopřivnice
Hukvaldy
Lubina
Štramberk
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Hukvaldy
Štramberk
Kopřivnice
Kopřivnice

Hrad
Národní sad
Bubla City Ranch
Hřiště házené
Hrad
Hrad
Národní sad
Náměstí
Hukvaldská obora
Volejbalové kurty
Hrad
Fotbalové hřiště
Národní sad
Hřiště minigolfu
Hřiště házené, za deště kino Puls
Hala házené
Park E. Beneše
Centrum města
Centrum města
Hrad
Národní sad
Hřiště minigolfu
Kino Puls

sport
sport
sport
zábava
zábava
sport
sport
sport, zábava
sport
zábava
kultura

Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Hukvaldy
Příbor
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Lubina
Kopřivnice
Štramberk
Štramberk
Štramberk
Příbor
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Lubina
Lubina
Lubina

Hřiště minigolfu, koupaliště
Město a okolí
Hrad
Město
Centrum města
Centrum města
Okolí města
Travnaté hřiště
Restaurace Domeček
Město
Náměstí
Areál hradu
Památková rezervace
Dětské dopravní hřiště
ZŠ 17. listopadu
Bubla City Ranch
Restaurace Katolický dům
Katolický dům
Restaurace Katolický dům

ČERVENEC
17.
23.
23.
24.
24.
30.

Promenádní koncert: Cizinci
Letní večer
1. Lašské gulášové slavnosti
Ukončení festivalu Janáčkovy Hukvaldy
Promenádní koncert: Komorní smyčcový orchestr Kopřivnice
Za pravdu a kalich – 5. ročník dobývání hradu – husitské války

SRPEN
6.
7.
13.
13.
13.
13.
14.
17.–20.
20.
20.
20.
20.
21.
22.
22.–26.
26.
27.
27.
27.–28.
27.–28.
28.
28.
31.

Hradní pověsti
Promenádní koncert
Bubla City Western Show – VIII. ročník
Kopr party (diskotéka)
Večerní sjezd strašidel aneb bojíme se ještě jednou
Pravěká hostina pokrmy našich předků
Promenádní koncert: Žesťová hudební skupina JAMTO z Ostravy
Kinematograf bratří Čadíků
Běh oborou se zakončením v KD Mniší
Mezinárodní volejbalový turnaj – 25. ročník
Zvěřinové hody
Letní večer
Promenádní koncert: Dechová hudba Jistebnická 13 z Jistebníku
Open Kopřivnice – II. liga minigolf
Letní kino
O pohár Tatry – 50. ročník Mezinárodního turnaje v házené mužů
Starodávný jarmark
Bartolomějský večer – přehlídka kopřivnických kapel
Kopřivnická pouť
Bylo – nebylo – netradiční prohlídka s průvodcem
Promenádní koncert: Sdružení dechového orchestru města Štramberka
Open Kopřivnice, II. liga jednotlivců a smíš.družstev
Odzvonění prázdninám

ZÁŘÍ
3.
4.
10.
11.
11.
16.
17.
17.
17.
17.
17.–18.
17.
17.
18.
20.
21.
24.
24.
25.
26.
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Pochod Lašskem a Valašskem – 28. ročník
Moravia Tour Kopřivnice – I. liga jednotlivců a družstev
Šlápoty za historií a krásami Kopřivnice
Rytíři na hradě
Tradiční příborská pouť + prezentace šenkýřů
Minizátopek
Běh rodným krajem Emila Zátopka
Pochod všech generací
O pohár Větřkovské přehrady – hasičská soutěž dospělých
XX let skupiny Moravský anděl
Dny evropského dědictví
Farmářský trh
Zátopkovy schody
Dny EHD – den otevřených kulturních památek
Den jako vymodelovaný
Fotbalový turnaj škol obcí spadajících pod Kopřivnici – 7. ročník
Hubertova jízda aneb ukončení jezdecké sezony
Předpouťová zábava
Výstava ovoce, zeleniny, květin a hub
Krmášová zábava

sport
kultura
zábava
sport
zábava
zábava
zábava

www.lasska-brana.cz

Vítejte 365

dní v  L ašské bráně

V IC Kopřivnice se nově prodávají
lístky přes prodejní portál TicketArt
ního divadla Moravskoslezského.
Pokud máte přístup na internet,
můžete si udělat rezervaci doma,
pokud ne, nevadí, vstupenky prodáme i bez předchozí rezervace.
Namátkou vybíráme např. Letní
Shakespearovské slavnosti nebo
koncert Scorpions v Ostravě.
Veškerou nabídku programů pak
naleznete na www.ticketart.cz,
www.ticketportal.cz, www.ticketstream.cz, www.ndm.cz.

Houbařská poradna opět v IC Kopřivnice
S nástupem letních měsíců se do Informačního centra Kopřivnice opět
vrátila oblíbená houbařská poradna. Máte rádi houby? Víte, které sbírat
a které ne? Potřebujete se poradit s odborníkem? Vezměte své úlovky
a přijďte se poradit k nám do houbařské poradny!
Každé pondělí od června do října v době od 15.00 do 17.00 hodin se na
vás bude těšit mykologický poradce pan Jaromír Durček. Tak neváhejte
a přijďte si popovídat se specialistou a třeba se dovědět i něco nového.

Loprais Tatra Team – DAKAR RIDE jen pro Vás!
Výjimečná příležitost jak si
může jízdu dakarskou Tatrou
vyzkoušet každý z vás. Ve spolupráci s Loprais Tatra Teamem
vám nabízíme možnost usednout do závodního dakarského
speciálu Tatra. Ocitnout se na
speciální dráze a otestovat se
závodním jezdcem možnosti
tohoto výjimečného vozu.
Obsah balíčku: • Stanete se na chvíli členem soutěžní posádky a ve voze
Tatra pilotovaném závodním jezdcem absolvujete 20minutový ostrý
okruh na testovacím polygonu. Vyzkoušíte si jízdu i v opravdovém terénu s ukázkou možností dakarské Tatry. Budete mít samozřejmě možnost
nahlédnout i pod kapotu a dozvědět se vše, co vás o Rallye Dakar zajímá.
Členové posádky se s vámi rádi podělí o své zkušenosti.
Tělesné předpoklady: Budete vystaveni intenzivním otřesům.
Celkový čas:
Cca 4 hodiny.
Počet účastníků:
1 nebo 2 osoby. Balíček budete realizovat spolu
s dalšími minimálně 3 osobami.
Oblečení, vybavení: Doporučujeme sportovní oblečení i obuv.
Sezona, počasí:
Celoročně, doporučujeme však od jara do podzimu. Jezdí se za každého počasí.
Kdy objednávat:
Navrhněte nám cca 3 termíny a my se vám budeme
snažit vyjít vstříc (záleží na dostupnosti testovacího polygonu a možnostech týmu).
Lokalita:
Kopřivnice, Lašská brána Beskyd, Ostrava, Senice
– Vojenský prostor Záhorie, Libavá.
Kód balíčku:
1 osoba AKT 182 416, 2 osoby AKT 183 417
Orientační cena:
1 osoba 7 800 Kč, 2 osoby 12 000 Kč vč. DPH

Velká historická jízda
Co říkáte tomu, vydat se na
cestu časem v historických
vozech, jedním z nejmalebnějších koutů Valašského království? 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.

Díky naší houbařské poradně nebudete muset váš výlet zakončit
s vypumpovaným žaludkem.

Soutěž Vlakem
Moravskoslezským
krajem
Štramberská Trúba se zapojila
do soutěže ČD s názvem „Vlakem
Moravskoslezským krajem“, která odstartovala 1. června 2011.
Jsme tak jedním z deseti míst, na
kterých můžete získat herní razítko do vaší hrací karty.
Když nasbíráte nejméně 5 razítek,
tak můžete vyhrát některou z velmi zajímavých a lákavých cen!
Štramberská Trúba do této soutěže věnovala krom dalších upomínkových předmětů snad to
nejlákavější, co na Trúbě poskytujeme – tři poukázky na slaňování
z Trúby! Více informací na www.
cd.cz/soutezMSkraj
Váš Tým VK

Region do kapsy

Vážení přátelé, turisté, cestovatelé. Po
Štramberské Trúbě, Informačním centru
v Kopřivnici již i ve VMP můžete využívat
náš vizitkový informační systém „Region do
kapsy“, kterým snadno strčíte do kapsy celé
Valašské království.
Pomůže vám se ubytovat, dobře najíst a zajímavě strávit volný čas. Naleznete v něm
vizitky s kontakty na památky, hrady, zámky,
restaurace, hotely, penziony, aktivity a i tipy
na vybrané kulturní akce a programy. Snadno a rychle se tak ve Valašském království
zorientují i ti, kteří nemají ve zvyku příliš
něco plánovat. Nechť vám náš systém slouží
a přinese jen samé hezké chvíle… Tým VK

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 penzionu Hukvaldský dvůr • Program akce lze upravovat dle individuálních
požadavků klientů.
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Oblečení, vybavení:
Sezona, počasí:
Kdy objednávat:
Lokalita:
Orientační cena:

www.lasska-brana.cz

Bez omezení.
6–7 hodin.
Počet účastníků není omezen.
Zajistíme stylové oblečení 20.–30. léta 20. století.
Veškeré technické vybavení zajistí zhotovitel.
Od dubna do října. Realizace služby je možná pouze za hezkého počasí bez deště.
Minimálně měsíc před realizací akce.
Hukvaldy, Kopřivnice, Lašská brána Beskyd,
Štramberk.
Cena dohodou.
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zážitkové noviny

Od května 2011
v IC Kopřivnici
dostanete nově
koupit i lístky
přes prodejní
program TicketArt. Kromě
TicketArtu jsou u nás na pobočce
k dostání ještě lístky na veškeré
představení prodejního programu
Ticketportal a TicketStream, a také
vstupenky na představení Národ-

B eskyd

H lásání z  Trúby
Akce na Štramberské Trúbě v roce 2011 Letní kino pod Štramberskou Trúbou
zážitkové noviny

13. srpna

Pokrmy našich předků

Tradiční i netradiční forma jídel, stolování ve stylovém provedení, doplněné o různé soutěže a ochutnávky specialit.

17. září

Zátopkovy schody

Další ročník soutěže v běhu do schodů na čas. Kromě hlavních dvou kategorií soutěže budou na místě i další sportovní disciplíny.

1. října

Štramberské dýňobraní

3. ročník soutěže o nejlepší vyřezávanou dýni. Řemeslná dílna, soutěže,
večerní promítání.

3. prosince

Přijďte si k nám každou prázdninovou sobotu vychutnat tradiční
české pohádky do našeho letního
kina pod Trúbou. Jedinečná večerní
atmosféra Hradu Štramberk spolu s krásou našich nejkrásnějších
českých pohádek vytváří jedinečný a nezaměnitelný zážitek, jaký
v jiném letním kině nepoznáte!

Promítat se bude každou sobotu
před chatou Dr. Hrstky a žádné
vstupné se u nás neplatí! Začátek
bude vždy po setmění cca mezi
21. a 22. hodinou. V případě nepříznivého počasí se promítání přesouvá do chaty Dr. Hrstky.
Na vaši návštěvu se těší
Tým VK

Za Mikulášem a Čertem

Mikuláš a Čert na Trúbě, vánoční zvyky , ukázka tradičních technik výzdoby – jablkový svícen, vánoční punč, v řemeslné dílně zdobení domácích
perníků, vánoční koledy.
Mimo výše uvedený program bude v areálu probíhat ještě promítání filmových pohádek
v letním kině, výstava ve věži Štramberská Trúba a besedy s cestovateli a zajímavými lidmi.
Podrobný přehled a informace o dění v areálu naleznete na www.stramberskatruba.cz.
Změna programu vyhrazena!

Trúba je teď mnohem atraktivnější
V sobotu 30. dubna byla na Trúbě otevřena
výstava „První cesta do paměti Štramberské Trúby“ odhalující tajemství či pozoruhodnosti Štramberka, které do své paměti
již více než 7. století Trúba ukládá…
Díky výstavě, která je v podstatě stálou
expozicí, se Trúba stala ještě zajímavějším

místem k návštěvě než byla. Již to není
„jen“ gotická věž upravená na rozhlednu,
ale stala se „výstavní věží“, kterou ročně
poctí svou návštěvou 50 až 60 000 návštěvníků. I ti, kdo již ve věži byli, mají opět
důvod k její návštěvě…
Cesta do paměti Štramberské Trúby je
„otevřená“ výstava, která vám bude průběžně poodhalovat zajímavá místa, osobnosti, události a jejich příběhy a okamžiky,
které se v minulosti odehrály ve městě pod
Trúbou. Výstava je pro vás „otevřená“
nejen 365 dní v roce, ale můžete se na ní
dokonce spolupodílet! Výstavu chceme
a budeme průběžně obměňovat a doplňovat novými tématy na základě vašich podnětů a materiálů. Při vaší příští návštěvě
vám tak Trúba možná poodhalí některá ze
svých dalších tajemství…
Mnoho vzrušujících pocitů a zajímavých
zážitků při návštěvě u nás, vám přeje tým
VK!

Britská televize natáčela reality
show na Štramberské Trúbě

2. ročník kovářského sympozia
pod Štramberskou Trúbou
V sobotu 2. července jste mohli být na Trúbě svědky již 2. ročníku kovářského sympozia,
aneb „Kladivem sem, kladivem tam“. Už z rána kováři zapálili své výhně a začali kout
železa různých tvarů
a délek, aby z nich vytvořili krásná mistrovská
díla. A že se bylo na co
koukat!
A ačkoliv bylo na Trúbě
hodně větrno a sluníčko
vysvitlo jen občas, tak
přece jen se na kováře
přišla podívat spousta lidí, u kterých toto
řemeslo budilo zájem…
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„Budete mít jedinečnou možnost si naší věž slanit!,“ oznamuju 15 soutěžícím britské reality show „Coach Trip“ v produkci britské televize Channel
4. Jedná se o zábavný pořad, kdy skupina soutěžících projíždí autobusem
evropské země a podniká různé více či méně dobrodružné aktivity.
VBritániimápořadsledovanostcca2milionydiváků.Bližšíinformaceopořadu naleznete na http://www.channel4.com/programmes/coach-trip.
Přesto, že se u nás vystřídala již řada světových televizí, britská TV u nás
byla poprvé. Vybrala si nás jako jedno ze dvou natáčecích míst v ČR. Zde se
můžete podívat na několik obrázků ze zákulisí natáčení nového dílu, který
budou moci diváci vidět až v září.
Tomáš Harabiš

www.stramberskatruba.cz

O nás
Vážení naši přátelé,
je to již 14 let, co se spolu potkáváme na
horách, na akcích, na expedicích, při létání,
na cestách… Na samém počátku jsme byli
expediční cestovní kanceláří NAMASTE,
kterou jsme na zelené louce založili jako
nadšení cestovatelé a dobrodruzi. Pak
jsme se spíše než na expedice vrhli na region a začali jsme s expanzí našeho krásného kraje – VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ.
S VALAŠSKÝM KRÁLOVSTVÍM jsme se

opět stali cestovní kanceláří. Chceme být
cestovní kanceláří, která vám pomůže váš
čas v našich horách aj dolinách prožít co nejzajímavěji. Strávit u nás okamžiky plné zážitků, na které se nezapomíná. Pro nás však
zážitky nejsou pouhým cílem našich akcí
a programů, ale zároveň cestou k poznání
sebe samých…
Pokud nechcete strávit svůj volný čas nebo
dovolenou pouze vyleháváním u bazénu své-

ho hotelu či procházkami v parku, určitě si
u nás vyberete. Pokud jste firma a hledáte
někoho kreativního, kdo by vám připravil
zajímavý program na vaši firemní akci či
zážitkový pobyt na míru, jste u nás správně!
Tím jsme vám také představili dvě hlavní
linie naší činnosti – zážitkové produkty pro
každého – tzv. Balíčky zážitků a Programy
pro firmy a skupiny, kde se program opírá
o naší vynikající znalost prostředí a stovky
námi prověřených partnerů a služeb.

Balíčky zážitků
Chcete své volné chvíle prožít zajímavě, oddychnout si a ještě přitom
něco zažít nebo se něco nového naučit? Vyzkoušejte naše Balíčky
zážitků! Chcete-li zažít něco neobvyklého, něco, na co nezapomenete, určitě si z naší pestré nabídky vyberete. Balíček zážitků je ideální
dárek pro někoho, na kom vám záleží. S balíčky zážitků si můžete
splnit svůj sen…
Kde si můžete Balíčky zážitků koupit?

Zakoupit si je můžete na stránkách www.balickyzazitku.cz a v síti
vybraných IC, hotelů, cestovních kanceláří, cestovních agentur a dalších provizních prodejců. Při zakoupení Balíčku obdržíte zážitkový
kupon, ve kterém naleznete potřebné informace k jeho čerpání.

Jak si můžete Balíček zážitků koupit?

Balíček zážitků si můžete koupit ve dvou režimech, a to „otevřený“
nebo „rezervovaný“. Pokud si Balíček zážitků koupíte v režimu „otevřený“, musíte ještě před jeho čerpáním provést rezervaci v Cestovní kanceláři Valašského království na tel. +420 571 655 196 nebo
+420 774 668 011 popř. e-mailem: info@balickyzazitku.cz.
Není-li u zážitkového kuponu uvedeno jinak, platí rok od data prodeje.
Jak čerpat váš Balíček zážitků?

Po rezervaci a zaplacení vašeho Balíčku zážitků vám budou poskytnuty všechny informace potřebné k jeho čerpání – zejména místo
a přesný čas.

balíček zážitků
Valašského království

Tento projekt
je spolufinancován
Evropskou unií
a Zlínským krajem.

Objevujte Valašské království a vyp

�
ravte se do Švestkozemě�

Zážitky v pěkném balení

Naše Balíčky zážitků můžete získat v opravdu dárkovém balení.

www.balickyzazitku.cz
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Areál hradu Štramberk
vítejte 365 dní

Objevte hrad Štramberk – 1. strážní hrad Valašského království,
který je zároveň 4. nejkrásnější památkou v ČR*. Hrad Štramberk
stojící na skalnatém vrcholu tzv. Zámeckého kopce tvoří dominantu
nejen malebného městečka Štramberk, nad jehož severozápadním
okrajem historického centra se tyčí, ale celé Lašské brány Beskyd.

místo pro vašich 7 smyslů…

*

Anketa O nejkrásnější památku ČR serveru iDNES.cz a MF DNES, rok 2011

Praha

Ostrava

Česká republika

Štramberk
Brno

Štramber#ká Trúba
Obvyklá otevírací doba
Štramberské Trúby – 365 dní
květen–září

denně

9.00–19.00 h. nebo déle

duben a říjen

denně

9.00–17.00 h. nebo déle

listopad–březen

denně

10.00–16.00 h. nebo déle

Naše Balíčky zážitků:
• Noční prohlídka Trúby • Slaňování z Trúby • Svatba na Trúbě

V případě pěkného počasí a zájmu návštěvníků je otevřeno dle potřeby.

Novinka: přímo ve věži je umístěna výstava „Cesta do
paměti Štramberské Trúby“…

Ceny vstupného:
Dospělí: 30 Kč
Děti od 6 do 15 let: 20 Kč
KAMPUS

ZÁŽITKOVÉ UNIVERZITY
A ZÁŽITKOVÉ ŠKOLY
Tomáš Harabiš
školník

Štramberská Trúba
Kopec 77, 742 66 Štramberk
tel.: +420 774 668 045
e-mail: truba@valasske-kralovstvi.cz
web: www.stramberskatruba.cz
Facebook: Štramberská Trúba
GPS: N: 49˚35'32.29", E: 18˚6'58.31"
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Galerie lidového řemesla
v Jaroňkově útulně
• Řemeslné výrobky a suvenýry;
• minerály a kamenná bižuterie;
• výrobky kovářské, keramické
i dřevořezbářské;
• medové svíčky, medy a medoviny;
• ruční papír;
• ručně vyráběná mýdla;
• zvonky, zakuřovaná keramika;
• koutek Valašského království.

Vše k vidění i k zakoupení
v naší galerii.

www.stramberskatruba.cz

Turi#tická chata Dr.Hr#tky
Obvyklá otevírací doba Chaty Dr. Hrstky
květen–září

denně

10.00–20.00 h. nebo déle

duben a říjen

denně

11.00–19.00 h. nebo déle

sobota–neděle

11.00–16.00 h. nebo déle

listopad–březen

Zavírací doba není
pevně stanovená. Je-li
zábava v plném proudu, budeme s vámi až
do konce!

Naše Balíčky zážitků:
• Posezení u ohně a opékání pod Trúbou • Průzkum jeskyně Slámová sluj
Turistická chata Dr. Hrstky
Informace/rezervace:
+420 777 663 474
chatahrstka@valasske-kralovstvi.cz
web: www.stramberskatruba.cz
Facebook: Hrstkova chata

Přijďte si k nám posedět a občerstvit se ve stylové Chatě Dr. Hrstky
a její Dřevjance na hradbách
• Sleva až 50 % od 18.00 do 19.00 hodin každý pátek
a sobotu • opékání špekáčků • pořádání cestovatelských
přednášek • Free Wifi • vodní dýmka • improvizované
hudební večery (k dispozici pianino, kytary, akordeon)
• studium na Fakultě pálení a slivovicových věd…

Co vám můžeme dále nabídnout?
Pro školy
• Hradní zážitková škola:
Využijte našeho Balíčku zážitků a užijte si jeden den u nás na
hradě, zapojte se do mnoha zajímavých aktivit a najděte ukrytý
štramberský poklad!

• Pořádání přednášek, škola v přírodě: Nabízíme vám zázemí našeho hradu pro pořádání škol v přírodě, studijních přednášek či alternativního studia na zajímavém místě. Kouzelné venkovní prostředí a útulné zázemí Chaty
Dr. Hrstky předurčuje ke kvalitnímu studijnímu zážitku. Možnost zapůjčení dataprojektoru je samozřejmostí.
Pro firmy
• Využijte tohoto jedinečného místa pro
vaši firemní akci, prezentaci, školení
nebo večírek. Pozvěte své obchodní partnery
a připravte jim nezapomenutelný zážitek u nás
na hradě! Občerstvení zajistíme, program připravíme, úsměv a spokojenost zaručíme!

• Teambuilding a teamspirit: Hledání štramberského pokladu hravou formou s porcí adrenalinu a zábavy. Každý si přijde na své a díky společným soutěžím se utuží vazby ve vašem kolektivu. Program vám ušijeme na míru.

IC Kopřivnice
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ZÁŽITKOVÁ UNI
VERZITA
Fakulta aktivit a
zážitků

INDEX
www.valasske-kralo
vstvi.cz/univerzita
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a ochranu podle mezináro
dního práva.
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©VALAŠSKÉ KRÁLOV
STVÍ® s. r. o.
Dolní 494, 744 01 Frenštát
pod Radhoštěm, tel.: +420
556 831 402, tel./fax: +420
e-mail: info@valasske-kral
556 839 274,
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Czech Republic, EU
Tento doklad zatím není

univerzity
Je studentem Zážitkové
do ukončení studia
od

dokladem žádné oﬁciální

vzdělávací instituce

podpis vlastní rukou

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:

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.

stu

• 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.

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.
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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.
Z

• Fakultu kulturních a múzických věd – je zaměřena na „výuku“ –
poznávání kulturních akcí, programů, hudebních festivalů apod.
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K čemu jsou všechny ty „papíry“ (myšlen studijní průkaz, indexy,
průvodce)?

Připravujeme:
• Fakultu gastronomickou – je zaměřena na „výuku“ – poznávání místní
gastronomie, krajových pokrmů a specialit.

VA
L

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.

A

Z á ž i t k o v á u n i v e r z i ta a  z á ž i t k o v á š k o l a

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

A
LL
WA
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Úvod do Zážitkové univerzity a Zážitkové školy a často kladené zbytečné otázky
(FAUQ – Frequently Asked Useless Questions)

ři
op
ísto tví K
Muzeum Fojts

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.

www.zazitkovauniverzita.cz

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.*

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.

dipl. profesor
Kryšpína Pagáčová

dipl. profesor
Metoděj Pazúr

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.

Z á ž i t k o v á u n i v e r z i ta a  z á ž i t k o v á š k o l a

Studijní místa
a kampusy jsou
označeny těmito symboly.
Naleznete je nejčastěji ve formě
nálepek na dveřích nebo formou banneru
či odkazu na webových stránkách.

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.

www.zazitkovauniverzita.cz
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studijní místo: Prodejní galerie šperků, drahých kamenů a minerálů – Svět kamenů
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm
Prodejní Galerie Svět kamenů je určena nejen znalcům drahých kamenů – mineralogům, šperkařům, sběratelům
a obchodníkům, ale také široké veřejnosti, která se s drahými kameny a jejich krásou setkává jen příležitostně.
A co vás čeká při získání zápočtu zážitkové univerzity? Za paušální poplatek 50 Kč dostanete nahodilý vzorek,
hrst kamínků, barevnou pestrou směsici mnoha druhů kamenů. A my vás povedeme k tomu, že na konci malého
vzdělávání budete sami schopni základní kameny určit, poznat a přiřadit k nim správný název. Tyto kameny si
samozřejmě odnesete domů. Obzor vám také rádi rozšíříme informacemi o vzniku kamenů, nalezištích, způsobech těžby a opracování kamenů.
V drahém kameni se zrcadlí svět sám v sobě. V naši galerii se zrcadlí kameny v nepřeberné škále podob – dekorační minerály, velké opracované bloky polodrahokamů a geody, kameny zasazené do šperků a modních doplňků.

vyučující:
nedipl. profesor přir. věd
Aleš Tůma

Celkový čas: do 30 minut
Počet účastníků: do 20 osob (autobus na 2 skupiny)
Kdy objednávat: nejlépe 1 týden dopředu
Svět kamenů
Dukelských hrdinů 2269, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel./fax: +420 571 657 766, web: www.svetkamenu.cz
GPS: N: 49˚27'59,551", E: 18˚9'19,372"
Otevírací doba:
červenec a srpen: denně včetně sobot a nedělí 9.00–17.00 h.
září–červen: pracovní dny 9.00–17.00, sobota 9.00–13.00 h.
Školní zájezdy a hromadné exkurze objednávejte nejlépe 2 týdny před realizací.

Hotel Troyer

studijní místo:
lokalita: Trojanovice

Hotel Troyer se nachází ve výšce 600 metrů nad mořem v turisticky vyhledáváné oblasti Moravskoslezských Beskyd, pod masivy Noříčí hory, Radhoště
a Velkého Javorníku v blízkosti nejstarší lanové dráhy v České republice na
Pustevny.
K relaxaci lze využít bazén s whirpoolem, saunový komplex a fitness. Rovněž
nabízíme několik druhů masáží.
Další služby hotelu: bowling, laserová střelnice, billiard, šipky a půjčovna
čtyřkolek.

vyučující:
dipl. profesor aktivit
Stanislav Kocián

Adresa: Trojanovice 530, 744 01 Frenštát p. R.
tel.: +420 556 802 007
fax: +420 556 801 499
e-mail: recepce@troyer.cz
web: www.troyer.cz

Studijní předměty:
Cykloturistika – Horská kola
Čtyřkolky
NOční turistika / turistika
Studijní místo Fakulty pálení a slivovicových věd
20
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studijní místo: Valašské muzeum v přírodě

Je nejstarším a nejnavštěvovanějším areálem
Valašského muzea v přírodě. Prezentuje způsob života na malém městečku v období od
poloviny 19. století až po první čtvrtinu století
dvacátého. V době hlavní sezony zde probíhají
každý víkend folklorní a řemeslné programy.
Dřevěné městečko je také dějištěm několika
folklorních festivalů. Areál je nově kompletně
vydlážděn a dominuje mu kostel sv. Anny
z Větřkovic. Prohlídka areálu trvá 45 minut.

Valašské muzeum v přírodě je nejstarší muzeum
v přírodě ve střední Evropě, bylo založeno v roce
1925. Ve třech samostatných areálech Dřevěné
městečko, Mlýnská dolina a Valašská dědina je
umístěno více než šedesát objektů zastupujících
typickou roubenou architekturu národopisného
regionu Valašsko.

vyučující:
dipl. profesor historie
Radek Vlk

V areálu se nacházejí tyto zajímavé objekty:
• Kostel sv. Anny z Větřkovic, • Billův měšťanský dům, • Rožnovská radnice, • Hostinec U Vašků, • Kuželna, • Hospoda Na posledním groši, • Fojtství
z Velkých Karlovic, • Vlčkova palírna z Lačnova, • Panská sýpka z Prostřední
Suché, • Tkalcovské stodůlky ze Štramberka, • Panská sýpka z Heřmanic, •
Janíkova stodola, • Soubor klátových úlů, • Studna z Horní Lidče, • Altán
z Frenštátu p. R., a další.

Provoz v areálech je sezonní, pouze v Dřevěném
městečku celoroční s výjimkou poloviny listopadu
a dubna. Po celý rok je návštěvníkům muzea
k dispozici stylové stravování v areálu Dřevěné
městečko a sezonně ve Valašské dědině. Širokou
škálu výrobků lidových řemeslníků, suvenýrů
a pohlednic nabízí prodejna, poštovní služby
specializovaná expozice se zásilkovým provozem.

Valašské muzeum v přírodě, Palackého 147, 756 61 Rožnov p. R.
tel.: +420 571 757 111, fax: +420 571 654 494
e-mail: muzeum@vmp.cz, web: www.vmp.cz
Otevírací doba:
leden–březen, říjen
duben–červen, září
červenec–srpen

10.00–16.00 h.
9.00–17.00 h.
9.00–18.00 h.

studijní místo: Valašské muzeum v přírodě – Mlýnská dolina, Valašská dědina,

Stavby Libušín a Maměnka

lokalita: Rožnov pod Radhoštěm, Pustevny

Mlýnská dolina je nejmladším areálem Valašského muzea v přírodě. Byla otevřena v roce 1982. Jsou v ní
sdruženy dodnes funkční technické stavby převážně na vodní pohon. Valcha, mlýn a pila jsou kopiemi objektů z Velkých Karlovic. Lisovna oleje je původní stavbou z 18. století. Hamr je rekonstrukcí provozu z Ostravice.
S výjimkou lisovny jsou všechny mechanismy poháněny vodní silou. V objektu Vozovny z Ostravice je instalována
expozice „Dopravní prostředky na Valašsku“. Výstava představuje svým zaměřením různé formy dopravních prostředků, které se využívaly v zemědělství, lesnictví, obchodní činnosti.,,Areál Mlýnské doliny je rozšířen o nové
objekty – obytný dům z Trojanovic, kovárnu z Horní Lidče a stodolu z Velkých Karlovic-Podťatého. Výstavba
nových objektů byla financována z Norského grantu.“
Otevírací doba: květen–červen
červenec–srpen
září

vyučující:
dipl. profesor historie
Radek Vlk

9.00–17.00 h.
9.00–18.00 h.
10.00–17.00 h.

Valašská dědina je nejrozsáhlejším areálem Valašského muzea v přírodě. Hospodářské usedlosti, salašnické
stavby, mlýn a kovárna jsou umístěny v krajině, která svou členitostí připomíná mnohé vesnice na úbočích Beskyd. První objekty byly postaveny v roce 1962, areál zpřístupněn od roku 1972. Interiéry obytných domů zachycují
způsob bydlení od poloviny 19. století v různých sociálních vrstvách. V průběhu roku se zde konají programy
oživující staré způsoby hospodaření.
Otevírací doba: leden–březen, říjen 10.00–16.00 h.
duben–červen
9.00–17.00 h.
červenec–srpen
9.00–18.00 h.
září
10.00–17.00 h.

Z á ž i t k o v á u n i v e r z i ta a  z á ž i t k o v á š k o l a

Dřevěné městečko

lokalita: Rožnov pod Radhoštěm

Současný areál staveb na Pustevnách je tvořen objekty Libušín, Maměnka, Pustevenka a Valašská zvonice. V minulosti k těmto objektům patřila kuželna, vnější tělovýchovná zařízení, orientační směrníky, tabule a terasy s venkovním nábytkem. V letech 1897–1899 byly tyto
stavby, včetně interiéru realizovány podle návrhů architekta Dušana Sama Jurkoviče a stavitele Michala Urbánka ze Vsetína na objednávku Pohorské jednoty Radhošť. Tyto stavby vzbudily velký ohlas mezi veřejností i odborníky a znamenaly pro Jurkoviče uznání vyjádřené přívlastkem„básník
dřeva“. Na výzdobě interiéru Libušína se podílel český malíř Mikoláš Aleš. Podle Alšových kreseb zbojníků Ondráše a Juráše, portáše Stavinohy
a boha Radegasta vymaloval interiéry Libušína akademický malíř Karel Štapfer. Architektonické prvky exteriérů použil Jurkovič z lidových staveb
řady valašských, ale i kysuckých vesnic. V roce 1996 započalo Valašské muzeum s rekonstrukcí objektů, která byla zdárně ukončena v roce 2003.
Valašské muzeum v přírodě, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 757 111, fax: +420 571 654 494, e-mail: muzeum@vmp.cz, web: www.vmp.cz

www.zazitkovauniverzita.cz
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studijní místo: Muzeum regionu Valašsko, p. o.

vyučující:
dipl. profesor historie
Anna Dostálová

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

lokalita: Valašské Meziříčí

Muzeum nabízí expozici věnovanou osvětlovacímu sklu a gobelínům. Částečně se v ní prezentuje i místní střední
uměleckoprůmyslová sklářská škola. Druhá expozice přibližuje město Valašské Meziříčí v zrcadle dějin.
MRV, p. o. – Zámek Kinských, Zámecká 3, 757 0 1 Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 611 764, e-mail: muzeumvm@muzeumvalassko.cz, web: www.muzeumvalassko.cz
Otevírací doba:

úterý–neděle

9.00–17.00 h.

studijní místo: Muzeum Novojičínska – Žerotínský zámek v Novém Jičíně
lokalita: Nový Jičín

vyučující:
dipl. profesor historie
Mgr. Eva Sulovská

Žerotínský zámek v Novém Jičíně, 28. října 12, 741 11 Nový Jičín
tel./fax: +420 556 701 156, +420 556 705 393, e-mail: ovmnj@atlas.cz, web: www.muzeum.novy-jicin.cz
Otevírací doba: duben–září úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–17.00 h.
říjen–březen úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–16.00 h.
V říjnu otevřeno i v sobotu od 9.00–15.00 h.

sobota–neděle 9.00–16.00 h.
neděle
9.00–15.00 h.
vyučující:
dipl. profesor historie
PhDr. Jaroslav Zezulčík

studijní místo: Muzeum Novojičínska – Zámek Kunín
lokalita: Kunín
Zámek Kunín, 742 53 Kunín 1, tel./fax: +420 556 749 420, e-mail: ic@kunin.cz, web: www.zamek-kunin.cz
Otevírací doba: duben a říjen sobota, neděle, svátky 9.00–16.00 h.
květen–září
úterý–neděle
9.00–17.00 h.
Prohlídky mimo návštěvní dobu po předchozí dohodě se správou zámku.

studijní místo: Muzeum Novojičínska – Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
lokalita: Příbor

vyučující:
dipl. profesor historie
Mgr. Václav Michalička

Pamětní síň Sigmunda Freuda • Historie města Příbora • Muzejní a výtvarné výstavy
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře, Lidická 50, 742 58 Příbor, tel.: +420 556 725 191
e-mail: mnjpribor@seznam.cz, web: www.muzeum.novy-jicin.cz
Otevírací doba: úterý a čtvrtek 8.00–12.00, 13.00–16.00 h.

neděle 9.00–12.00 h.

studijní místo: Muzeum Novojičínska – Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

vyučující:
dipl. profesor historie
Mgr. Alena Figarová

Devět stálých expozic.
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, Horní 220, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.: +420 556 835 936, e-mail: muzeumfrenstat@atlas.cz, web: www.muzeum.novy-jicin.cz
Otevírací doba: úterý–pátek 9.00–12.00, 13.00–16.00 h.
1. 11.–31. 3. v sobotu zavřeno

sobota–neděle 9.00–15.00 h.

studijní místo: Muzeum Novojičínska – Památník J. Á. Komenského ve Fulneku

Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku

vyučující:
dipl. profesor historie
Irena Veselá

lokalita: Fulnek

Památník Jana Ámose Komenského ve Fulneku, Českých bratří 80, 742 45 Fulnek
tel.: +420 556 741 015, e-mail: mnj.klaster.fulnek@seznam.cz, web: www.muzeum.novy-jicin.cz
Otevírací doba v sezonu: úterý–sobota 9.00–16.00, neděle 9.00–14.00 h.
1. 11.–31. 3. v sobotu zavřeno
Klášterní budova pochází z 2. poloviny 17. století. V současné době je objekt využíván k instalaci muzejních
a výtvarných výstav a také jako koncertní, divadelní či přednáškový sál.
Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku, Kapucínská 288, 742 45 Fulnek
tel.: +420 556 731 252, e-mail: mnj.klaster.fulnek@seznam.cz, web: www.muzeum.novy-jicin.cz
Otevírací doba: úterý–pátek, neděle 9.00–12.00, 13.00–16.00 h.
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www.zazitkovauniverzita.cz

vyučující:
dipl. profesor historie
Ing. Věra Lošáková

Naše internetové stránky

www.balickyzazitku.cz – WEB for your 7 senses
www.zazitkovauniverzita.cz

Sestavíme Vám originální program/dovolenou na míru

www.valasske-kralovstvi.cz

www.stramberskatruba.cz
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Turistické
Informační centrum
Kopřivnice
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
Jazyková vybavenost:
cz

en

de

ru

informace • programy a prodej vstupenek • ubytování
prodej turistických suvenýrů • grafické a kopírovací služby
internet • úschovna zavazadel • ekologická poradna
prodej mezinárodních autobusových jízdenek
bezbariérový přístup

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

Nejčasteji 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
+420 571 610 630

fax:
e-mail:
valasi-trans@valasi-trans.cz

OfIcIáLní dOprAVce VALAŠskéhO kráLOVst Ví

www.valasi-trans.cz

•
•
•
•
•
•

Zpracování zakázky od prvního návrhu až po konečnou realizaci
Tisk a distribuce
Vysoká kvalita graﬁckých řešení
Neotřelý nápaditý design
Spolupráce se špičkovými fotografy
Bohatý archiv fotograﬁí

sazba reklamních tiskovin, katalogů, časopisů, fotografické montáže a retuše, billboardy, návrhy logotypů, etiket,
sazba reklamních
tiskovin,plnobarevný
katalogů, novin,
časopisů,
cké montáže astroji,
retuše,
billboardy,
návrhy
log, etiket
vizitkové systémy,
i černobílý
tiskfotograﬁ
na malonákladovém
kroužková
vazba,
laminace
Valašské královské graﬁcké studio, tel.: +420 777 668 033, e-mail: studio@valasske-kralovstvi.cz

Valašské královské grafické studio, tel.: +420 777 668 033, e-mail: studio@valasske-kralovstvi.cz
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Nový Jičín
Aktivity v Novém Jičíně

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

I. městský golfový klub
Vrchlického 2, 741 01 Nový Jičín

tel.: 776 804 229, 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.

Bowling Loučka
paní Juřicová
Bowling v Orlovně
741 01 Nový Jičín-Loučka
tel.: 604 687 297, po 14.00 h.

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

Fit centra
American Fitness
U Grasmanky 2/4, 741 01 Nový Jičín
tel.: 736 769 684, 732 163 306
web: www.american-fitness.cz
Fit centrum Caesar
Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín
tel.: 602 456 960, 721 410 672
web: www.fitnesscaesar.tym.cz
e-mail: caesarfitness@atlas.cz
Július Botoš
Fit Club
Msgr. Šrámka 19, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 709 968

Hermelín ranch
Hřbitovní 101, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 709 152, 737 124 153,
hermelin.ranch@seznam.cz
Jízdárenský výcvik – parkur, drezúra, military, western, vození dětí na
ponících a mustanzích, letní pobyty pro děti, hippoterapie, víkendové pobyty, jezdecké kroužky, programy pro školní výlety a exkurze.

N o v ý J i č ín

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

Cykloturistika

Koně a jízdárny

Přijměte pozvání k návštěvě jednoho ze
čtrnácti měst, které za svou výbornou péči
o památky získalo titul historické město
roku. Novému Jičínu se toto prestižní ocenění dostalo v roce 2001. Srdcem města je
Masarykovo náměstí, právem považováno za jedno z nejkrásnějších v naší zemi.
Právě zde, na pravidelném čtvercovém
náměstí, lemovaným na všech čtyřech
stranách měšťanskými domy s podloubím, se odehrává většina akcí Novojičínského kulturního léta, které nabízejí
bohatý program nejen místním občanům,
ale i návštěvníkům města. Novojičínské
léto již tradičně uzavírá Slavnost města,
konaná letos v sobotu 10. září, na které vystoupí Věra Špinarová s kapelou
a hudební skupina Wohnout. V pořadí již
osmnáctá Slavnost města připomene 170
výročí narození Eduarda Orla, účastníka
rakousko-uherské polární expedice, při
níž bylo objeveno nové souostroví Země
Františka Josefa.
Zajímavé akce každoročně pořádá i stře
disko Europe Direct, které propaguje
Evropskou komisi. Na září připravuje
akce k Evropskému týdnu mobility.
Dalším místem, kde lze hodnotně strávit
chvíle volného času, jsou prostory Žero-

tínského zámku. Kromě stálých expozic
klobouků, historie města a malířů Novojičínska, zde můžete v průběhu celého roku
navštívit spoustu zajímavých výstav, přednášek a jiných akcí pořádaných Muzeem
Novojičínska, které v zámku sídlí.
Horké letní dny Vám zpříjemní pobyt
u venkovního bazénu, odpočinek v přírodě
Vám pak poskytnou Smetanovy a Janáčkovy sady, lesopark Skalky či okolí vodní
nádrže Čerťák, kde lze kromě koupání
i sportovně rybařit. V Novém Jičíně si
zkrátka každý přijde na své.

www.novy-jicin.cz • www.novyjicin.mic.cz

Město je ideálním výchozím bodem pro
výlety do okolí. Celou oblast protkávají značené turistické trasy, cyklotrasy
i naučné stezky. Po krásách Městské
památkové rezervace vede kroky turistů
Městská turistická trasa, nejzajímavější místa v okolí Nového Jičína Vám
představí trasa s názvem Novojičínská
Kopretina, která je za příznivého počasí
sjízdná i na kole a jejíž celková délka čítá
80,5 km. Odměnou za zdolání celé trasy
Vám bude kromě osobních zážitků také
odznak s logem Novojičínské kopretiny.
Záznamníky k trasám, ale i další materiály a informace o městě nebo zde konaných akcích Vám poskytne:
Informační centrum Nový Jičín
Úzká 27, 741 01 Nový Jičín
Tel./fax: +420 556 711 888
icentrum@novy-jicin.cz
www.novy-jicin.cz
www.novyjicin.mic.cz
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Sportcentrum Tatrovanka
B. Martinů 1884/1,
741 01 Nový Jičín, tel.: 556 770 713
web: www.tatrovanka.cz
e-mail: ifo@tatrovanka.cz,
tělocvična, spinning, wellness, fitness, squash, badminton, tenis

B áječná

místa a aktivity

2011 – N ov ý J ičín

zážitkové noviny

příprava chycených ryb, občerstvení, ubytování, pořádání firemních
akcí.

Sauny
Relaxační centrum DOTEP
Budovatelů 374/5,
741 01 Nový Jičín
tel.: 731 421 897, 556 710 275
www.dotep.cz/relaxacni-centrum
e-mail: relax@dotep.cz
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

Farma Nový Jičín-Žilina
Beskydská (bývalý areál VFU Brno
ŠZP NJ), 741 01 Nový Jičín
tel.: 732 724 975
web: www.farmanj.wbs.cz
e-mail: farmami@seznam.cz
Služby v oblasti jezdeckého sportu,
volnočasových aktivit, agroturistiky, ustájení koní, lekcí jezdectví.
Nutno objednat.
Zemědělská usedlost Bludička
Bludovice 9, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 704 046 (20.00–21.00 h.)
web: www.bludicka.wbs.cz
Bludicka.Bludovice@seznam.cz
manželé Žitníkovi
Jezdecký oddíl, individuální vyjížďky pro dospělé, prázdninové pobyty
pro děti, kurzy pro začátečníky.

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

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

Kuželky
Kuželna Nový Jičín
Divadelní 18, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 708 454, 739 201 547
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, 777 780 520/522
web: www.nemeckova.com
nemeckova@nemeckova.com

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,

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
Msgr. Šrámka 19
tel.: 556 701 157, 736 205 806
web: www.tjnj.cz
e-mail: tj.novyjicin@tiscali.cz
volně přístupný

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
Sportcentrum Tatrovanka
B. Martinů 1884/1,
741 01 Nový Jičín
tel.: 607 586 619, 556 770 713
web: www.tatrovanka.cz
www.incentrumnj.cz
e-mail: info@tatrovanka.cz
Fit centrum Caesar
Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín
tel.: 602 456 960, 721 410 672
web: www.fitnesscaesar.tym.cz
e-mail: fitness.caesar@email.cz
Július Botoš

www.novy-jicin.cz • www.icnj.cz

Squash
Sportcentrum Tatrovanka
B. Martinů 1884/1,
741 01 Nový Jičín
tel.: 556 770 713
web: www.tatrovanka.cz
e-mail: info@tatrovanka.cz,
2 bowlingové dráhy, tělocvična,
spinning, wellness, fitness, squash, badminton, tenis

tenis
Sportcentrum Tatrovanka
B. Martinů 1884/1,
741 01 Nový Jičín
tel.: 556 770 713
web: www.tatrovanka.cz
e-mail: info@tatrovanka.cz,
2 bowlingové dráhy, tělocvična,
spinning, wellness, fitness, squash, badminton, tenis
Tennis club Cleus
Jiráskova 67, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 713 803, 602 538 047
web: www.tennisclub.cleus.cz
e-mail: tennisclub@cleus.cz
3 kryté tenisové kurty
Tenisové kurty
Divadelní, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 711 449
web: www.tjnj.cz
9 antukových kurtů, občerstvení

Zimní stadiony
Zimní stadion TJ Nový Jičín
Divadelní 18, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 707 941
Bruslení pro veřejnost: září až březen: čt a ne 16.30–17.45 h.

Z lín

Do Zlína za architekturou, kulturou, sportem, zábavou nebo se „jen projít“
zahradu. Víte, že je jediná v Evropě, kde
je voliéra supů a mangust černokrkých
průchozí?
Patříte-li k milovníkům sportu, zamíříte
jistě do lanového centra, na golfové hřiště,
na některé ze čtyř koupališť, zjistíte, jestli
už funguje nová horolezecká stěna, nebo
se půjdete projít po značených turistických
trasách do lesa. Děti se mohou ve Zlíně

vydovádět v zábavním centru Galaxie, kde
jsou atrakce v podobě vesmírných těles.
A to ani zdaleka není vše, co ve Zlíně můžete
prožít. Tipy na výlety, tištěné průvodce
i cyklomapy vám poskytnou v Městském
informačním a turistickém středisku statutárního města Zlína na náměstí Míru 12,
tel: +420 577 630 270; www.zlin.eu. Zde si
můžete zakoupit i suvenýry Zlína a okolí.

Foto: Archiv ZOO Zlín

Foto: Archiv Barum Czech Rally Zlín

v republice pyšní označením Evropské
dědictví. Jestliže vás nebaví domy z červených cihel, můžete zajet na Hrad Malenovice, Zámek Zlín nebo obdivovat práci
světoznámé architektky Evy Jiřičné, která
pro své rodné město navrhla Kongresové
a univerzitní centrum Zlín.
Jestliže ani to není „váš šálek kávy“,
můžete navštívit místní zoologickou

ZOO a zámek Zlín-Lešná. Krmení lachtanů, v pozadí divácky nejatraktivnější hala Yucatan
Správní budova firmy Baťa, tzv. „21“,
s výtahem s kanceláří šéfa. Byla jednou
z prvních výškových staveb v Evropě
a proto je také nazývána jako Zlínský
mrakodrap.

Zámek Zlín. Muzeum Jihovýchodní Moravy zde zajišťuje stálé expozice S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly; Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti
a Pamětní síň Františka Bartoše i výstavu Pátrání po místě, která svým návštěvníkům
představuje některá na první pohled nenápadná a nezajímavá místa ve Zlíně. Na Zámku
Zlín si můžete nyní prohlédnout také unikátní výstavu Šangri-la hledání ztraceného ráje
– přibližuje Nepál, Tibet, Bhútán a Indii.

Letošní již 41. ročník Barum Czech
Rally Zlín (26.–28. 8. 2011) měří celkem 620 km a obsahuje 15 rychlostních
zkoušek na osmi úsecích v celkové délce 248 km. K divácky atraktivním patří
zejména páteční noční rychlostní zkouška
centrem Zlína.

Barokní chrám Panny Marie ve ZlíněŠtípě je pomyslnou spojnicí významných
poutních míst Hostýna a Provodova. Je
považován za jeden z největších a nejkrásnějších v celém okolí. Štípské varhany
patří k největším a nejkvalitnějším dochovaným dílům autorů Františka Čapka
a Maxe Zachistala.

Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež „Zlín film festival“ přináší radost
nejen dětem již 51 let.

Foto: Petr Švancara

Foto: Petr Holubář

Obuvnické muzeum prostřednictvím více
než tisíce exponátů seznamuje návštěvníky s historií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami ševcovského
řemesla.

Komplex Kongresové a univerzitní centrum stojí v samotném středu města. Vynikající
akustika velkého sálu polyfunkční budovy láká do Zlína kulturní fandy i věhlasné umělce
z celého světa. V popředí je vidět obchodní dům. V Baťově Obchodním domě zavedli jako
první v republice pojízdné schody a připravovali čistě americký vynález – první samoobsluhu v Evropě.

www.zlin.eu

Na letošním ročníku Mezinárodního festivalu tance a muziky Zlínské besedování
2011 (19.–22. 8.) se předpokládá účast
pěti zahraničních souborů. Představí se
zde folklorní soubory z Itálie, Polska,
Slovenska, Mexica, české soubory španělského flamenga, zlínské folklorní soubory,
soubory z Čech i Moravy a samozřejmě
i dětské soubory.
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Do Zlína můžete vyrazit za každého počasí a nikdy se zde nudit nebudete. Můžete
navštívit hrady a zámky, obdivovat architekturu, pokochat se přírodou, prožít
kulturní zážitek, zasportovat nebo zajít na
hvězdárnu.
Když řeknu Zlín, mnohým se vybaví jeho
„baťovská“ funkcionalistická architektura. Díky ní se Zlín jako jedno z mála měst

univerzita

K ar viná
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Z ážitková

zkrácená PRAVIDLA STUDIA NA ZÁŽITKOVÉ UNIVERZITĚ KARVINÁ
Speciální terminologie pro naše speciální studium

Jak studium probíhá?

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 (studenti) 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.

Vyberete si aktivitu/studijní předmět a jako „študáci“ či „žáci“ navštívíte „studijní místo“ nebo „kampus“ a splněním aktivity/předmětu nebo úkolu, získáte 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).

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 studijní 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.
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Za kolik zápočtů mohu získat nějaký titul a jaký?
Při získání 3 zápočtů bude možné získat titul „Bajkalář“ (Bcj.), při získání dalších 3 zápočtů titul „Ingénius“ (Ings.). Poté se bude možné přihlásit na „doktorkát“. 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.

www.karvina.zazitkovauniverzita.cz

V ýběr z  B alíčků
Golfová škola hrou a něco navíc

Obsah balíčku: • Tento Balíček je připraven na míru s profi trenérem. Proč
hrát golf? S jarním počasím se golfová sezona rozjíždí naplno, ale žádné
převratné novinky na greenech očekávat nelze. Snad žádný jiný sport totiž
nelpí tolik na tradičních zásadách. Neměnná pravidla, ostrá hranice mezi
amatéry a profesionály a předepsané oblečení – to jsou jistoty, které „sport
gentlemanů“ provázejí od nepaměti • 2 noci v hotelu DAKOL, polopenze
(snídaně, večeře) • 1 × vstup do wellnes centra (1,5 hod.) • 2 × 1 hod. výuky základů golfu • neomezený vstup na cvičné greeny • 1 × 2 hod vstupu na
multifunkční hřiště • 1 hod. bowling.
Tělesné předpoklady: Bez omezení.
Celkový čas:
3 dny.
Počet účastníků:
Pro plné soustředění doporučujeme individuální
výuku s trenérem. Bez diváků.
Oblečení, vybavení: Sportovní pohodlný oděv.
Sezona, počasí:
Hlavní golfová sezona je v době příznivého
a pohodového počasí, zpravidla od dubna do
října. Golf nelze hrát na sněhu.
Kdy objednávat:
Minimálně 14 dní předem.
Kód balíčku:
pro 1 osobu: AKT 185 425.
Orientační cena:
pro 1 osobu: 3 900 Kč včetně DPH.

Boj podle scénáře
Kompletní organizace paintballové hry jen
pro vás! A to buď na jednom ze dvou hřišť
speciálně navržených pro tuto hru či přímo
na vámi zvoleném místě. Na jednom z hřišť
se nachází 8 prostorných budov, spousta zátarasů z pneumatik, dřeva a pytlů,
20 000 m2 plochy pro hru. Druhé se nachází v bývalém vojenském areálu s budovami,
podzemními garážemi, lesem a zátarasy
z pneumatik což vše dohromady dodává
hře jedinečnou atmosféru.
Obsah balíčku: • Kompletní vybavení pro paintballovou hru – půjčení
zbraně (značkovače), masky s termálním nemlžícím sklem, rukavice,
neomezené množství CO2, 200 ks paintballových kuliček, vstupné na hřiště, šátek na hlavu • Před hrou technické, taktické a bezpečnostní školení
• V průběhu hry odborný dohled a technický dozor • Za příplatek v hotovosti na místě možno dokoupit (není zahrnuto v ceně služby): 1 kulička
navíc = 1 Kč/osoba, půjčovné ochranné vesty na trup těla 30 Kč/osoba,
půjčovné vojenských maskáčů 80 Kč/osoba • Realizace služby v Ostravě,
v Krmelíně u Ostravy nebo v Karviné.
Tělesné předpoklady: Klient musí přihlédnout ke svému zdravotnímu
stavu. Služba je vhodná pro osoby starší 18 let.
Celkový čas:
2–4 hodiny.
Počet účastníků:
Služba je určena pro 10 osob.
Oblečení, vybavení: Pevná obuv, maskáče, starší oblečení. (Barva
z kuliček je omyvatelná a ekologicky nezávadná.)
Sezona, počasí:
Při teplotách -10–35 °C, nevhodné při intenzivním dešti.
Kdy objednávat:
14 dní předem na víkendy, jinak dle dohody.
Kód balíčku a cena: pro 10 osob: AKT 130 295, 6 220 Kč vč. DPH.

Staň se vodákem aneb základní vodácký výcvik
Sjíždění řek má v naší zemi velkou
tradici. Udělejte první krok na cestě ke skvělým zážitkům v přírodě
a mezi přáteli. Pod dohledem vodáckého instruktora se naučíte zásady
bezpečného ovládání lodi a své nově
získané dovednosti vyzkoušíte přikrátkém sjezdu řeky. Začít můžete
v každém věku. Nemusíte být olympijský vítěz jako Štěpánka Hilgertová, ale můžete prožít podobné pocity jako ona. Maximální 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

Velká romantická jízda
Obzvláště romantici ocení jízdu
kočárem. Pohodlně se usaďte
a zaposlouchejte se do klapotu
kopyt. Vyjížďka s dobově oděným
kočím Vás přenese do starých
dobrých časů. Nostalgická projížďka historickým jádrem města
vás přenese do starých dobrých
časů… Přejeme vám kouzelné
zážitky!
Obsah balíčku: • Kočí v jezdeckém úboru přistaví kočár až pro
4 osoby na dohodnutém místě
v Karviné ve smluvený čas a přivítá klienty sektem. Proveze klienty areálem starých lázní kolem Společenského centra Lázní Darkov,
také Zámeckým parkem, zaveze je na náměstí TGM, popřípadě dle dohody. Projížďku doprovodí výkladem. Součástí dvouhodinové vyjížďky je
30minutová přestávka ve vybrané kavárně.
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Oblečení, vybavení:
Sezona, počasí:
Kdy objednávat:
Kód balíčku:
Orientační cena:

Bez omezení.
2 hodiny.
Maximálně 4 osoby. Bez diváků.
Oblečení dle klimatických podmínek.
Duben–říjen, za příznivého počasí.
Nejlépe 7–14 dní předem.
Skupina do 4 osob: POH 035 095.
pro 4 osoby: 5 800 Kč včetně DPH.
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Radost z golfu máme především
tehdy, když těch úderů nepotřebujete příliš mnoho a když vám míček
letí nebo běží tam, kam vy chcete.
Klíčem k tomuto cíli je zvládnout
techniku hry. Učit se golf je jako
chodit do školy a připravovat se na
budoucnost.

zážitků

zážitkové noviny
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místech a aktivitách

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

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

Horská chata PJR Velký 		
002
	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

	Tarzanie – horský lanový 		
003
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

	Lanová dráha Ráztoka –
004
	Pustevny

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

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

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

007 Hotel Troyer ****

Zážitky pro sedm smyslů
CK Valašské království

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

011

Žerotínský zámek
v Novém Jičíně

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

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

	Muzeum a pamětní síň 		
013
	Sigmunda Freuda v Příboře
Lidická 50, 742 58 Příbor
tel.: 556 725 191
www.muzeum.novy-jicin.cz
mnjpribor@seznam.cz

	Kostel sv. Josefa při kapucínském
014
klášteře ve Fulneku

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

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

016

Sporthotel Kurzovní
pod Pradědem

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

Karlova Studánka 149, 793 24
tel.: 554 779 003, 603 444 190
www.sporthotelkurzovni.cz
recepce@sporthotelkurzovni.cz

008 Horský hotel KOHÚTKA

	Lanová dráha Zbojník
017 Bílá 173, 739 15 Staré Hamry

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

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

009 Horský hotel Radegast

Hotel Ráztoka ***
018 Trojanovice 364, 744 01 Frenštát p. R.

Radhošť, 756 56, tel.: 556 835 130,
775 663 616, 777 648 644,
www.hotelradegast.cz
hotelradegast@hotelradegast.cz
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010

tel.: 556 835 869, fax: 556 835 952
www.raztoka.cz, info@raztoka.cz
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Chata Svinec
019 Kojetín 56, 756 61

místech a aktivitách

Zámek Kunín
029 742 53 Kunín 1

tel./fax: 556 749 420
www.zamek-kunin.cz
ic@kunin.cz

020 Štramberská Trúba

Muzeum v Bílovci
030 Zámecká 691, 743 01 Bílovec

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

tel.: 556 412 266
www.muzeum.novy-jicin.cz
ovmnj@atlas.cz

021 ZOO Zlín

Muzeum ve Štramberku
031 Náměstí 31, 742 66 Štramberk

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

742 71 Hodslavice 71
tel.: 556 750 555
www.muzeum.novy-jicin.cz
ovmnj@atlas.cz

Muzeum v Klimkovicích
033 Lidická 1, 742 83 Klimkovice

tel.: 737 933 758
www: muzeum.novy-jicin.cz
ovmnj@atlas.cz

tel.: 556 852 284
www.muzeum.novy-jicin.cz
mnjpribor@seznam.cz

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

023	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“

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

025	RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472, 763 12 Vizovice
tel.: 577 686 120, www.rjelinek.cz
rjelinek@rjelinek.cz

Aqua Terra
026 Náměstí 3, 742 66 Štramberk

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

027

Hrad Hukvaldy
– Občerstvení u brány

739 46 Hukvaldy
Otevřeno denně mimo pondělí:
10.00–18.00 h.

028

Chata Dr. Hrstky
– Dřevjanka na hradbách

742 66 Štramberk, Kopec 77
tel.: 777 663 474
www.stramberskatruba.cz
truba@valasske-kralovstvi.cz

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. 2011, 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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tel.: 556 708 306
www.chata-svinec.com
info@chata-svinec.com

Památník Františka
032
	Palackého v Hodslavicích

zážitkové noviny

V ýběr

informačních center

Brumov-Bylnice

Hukvaldy

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

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

MIC Luhainfo
Masarykova 950,
763 26 Luhačovice
tel.: 577 133 980
fax: 577 133 980
e-mail:
luhainfo@mesto.luhacovice.cz
web: www.mesto.luhacovice.cz

Jablunkov

Nový Hrozenkov

Bystřice pod Hostýnem
MIC
Pod platany 2,
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel./fax: 573 501 901
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.: 558 646 888
e-mail: info@beskydy-info.cz
web: www.beskydy-info.cz

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

Nový Jičín
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

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

Kopřivnice

Ostrava

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

Beskydské IC
Zámecké náměstí 1257,
738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 438 391
e-mail: frydek@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@holesov.info
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
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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

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

IC
Památník Antonína Strnada 451,
756 04 Nový Hrozenkov
tel.: 571 451 806, 606 783 442
web: www.novyhrozenkov.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

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
e-mail: info@agenturavia.eu
web: www.agenturavia.eu

Velké Karlovice
IC
756 06 Velké Karlovice 299
tel.: 571 444 039
fax: 571 444 500
e-mail: icentrum@velkekarlovice.cz
web: www.velkekarlovice.cz

Vizovice
Informační centrum Vizovice
Masarykovo nám. 1008, 763 12 Vizovice
tel.: 577 599 110
e-mail.: infocentrum@vizovice.eu
web: www.vizovice-vrbove.eu

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

Aktuálně bychom Vám chtěli nabídnout některou
z těchto konkrétních forem spolupráce:
Zřízení prodejního místa – galerie polodrahokamů, kamenů
a uměleckých řemesel.
Máte zájem rozšířit svou nabídku suvenýrů a zboží o atraktivní sortiment polodrahokamů? Připravíme a vybavíme Vám prodejní místo, poradíme a vybereme vhodný sortiment! Pro bližší informace volejte 774 668 045!

Nabídněte svým hostům ty nejlepší medoviny a medové výrobky z Valašského království!
Připravíme a vybavíme Vám prodejní místo, poradíme a vybereme vhodný sortiment! Pro
bližší informace volejte 774 668 045!

Máte webové stránky a chcete si přivydělat?
Nechte své stránky vydělávat! Zapojte se do našeho projektu „WEBY PRO
7 SMYSLŮ – WEBS FOR 7 SENSES“.
Staňte se malou cestovní agenturou – prodávejte naše Balíčky
zážitků! Systém je úplně jednoduchý – nic se nikde nekopíruje, nic se nikde neprogramuje, o nic se nemusíte starat. Při prodeji Balíčku zážitků z vašich
stránek se vám na váš účet jen připisují provize.
Systém je vhodný zejména pro hotely, penziony, provozovatele aktivit, drobné poskytovatele služeb cestovního ruchu
i majitele internetových dárkových či outdoorových obchodů. Nabízíme vám dvě základní možnosti spolupráce:
1. Affiliate systém. Jednoduchá možnost umístění nabídky Balíčků zážitků na váš web.
Nevyžaduje žádné programování, jen na své stránky umístíte iframe stránku. O všechno
ostatní se staráme my. Vy pouze získáváte provizi z uskutečněných nákupů klientů. Affiliate systém lze integrovat do jakýchkoli stránek.
2. Poskytneme vám denně aktualizovaný XML soubor pro váš eshop. Stále tak budete
mít naši aktuální nabídku Balíčků zážitků ve vašem eshopu. Můžete prodávat celý sortiment našich Balíčků zážitků nebo jen vybrané Balíčky dle vaší volby. Balíčky lze vybrat
jakkoliv (např. dle lokality, kategorie, …).
Máte li zájem o více informací, kontaktujte nás.
Těšíme se na spolupráci s vámi!
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Jste cestovní kancelář či agentura a máte zájem
o naše služby?
Zapojte se do našeho projektu „PARTNEŘI
PRO 7 SMYSLŮ – PARTNERS FOR 7
SENSES“.
Hledáte pro vašeho klienta zábavu či hlubší
vzdělávací program? Potřebujete stmelit jeho kolektiv
(teamspirit či teambuilding) nebo chcete pro jeho zaměstnance či obchodní partnery zorganizovat firemní akci nebo „firemní zájezd“ (incentivní turistika)? Naše nabídka pro vás zahrnuje:
• Doplnění vašich www stránek prodejním systémem na prodej „Balíčků zážitků“ tzv.
affiliatem nebo systémem na pultovní prodej;
• Zpracování nabídky programu pro vašeho klienta; Využijte náš poptávkový formulář na
www.balickyzazitku.cz.
• Poradenství s výběrem vhodných turistických cílů, kvalitních ubytovacích a gastronomických služeb a vhodných aktivit.
• Vytvoření produktů CR na míru do vašich katalogů. Produkt můžeme zpracovat i do
podoby „Balíčku zážitků“ a nabídnout ho prostřednictvím naší prodejní sítě. Velice dobře známe oblasti vhodné pro realizaci zejména incentivních zájezdů a máme v lokalitách
naše osobní kontakty. Jedná se zejména o Valašské království, Českou republiku, Slovensko, jižní Rakousko, Julské Alpy, Italské Dolomity, Skotsko, Rumunsko, Řecko, Západní
Turecko, Severní Pákistán (Karakoram&Hindukush), Indii (Ladakh, Sikkim, Himachal
Pradesh, indické Himaláje, West Bengal, Radjasthan, Goa, Kerala, Karnataka), Indonésii (Sumatra, Jáva, Bali), Nový Zéland, Francouzskou Polynésii (Tahiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Bora Bora), Kanadu (Britská Kolumbie, Yukon, Queebec), USA (Aljaška).
• Organizaci nápaditých a kreativních zážitkových programů; Využijte náš poptávkový
formulář na www.balickyzazitku.cz!
• Zajištění dopravy a zkušených průvodců;
• Komplexní zajištění organizace zájezdu nebo pobytu;
• Vybavení partnerských CK a CA našimi informačními a propagačními materiály
a suvenýry.
Jsme CK s 12letou tradicí, bohatými zkušenostmi jak v našem „domácím regionu“ Valašském království, tak v Evropě a ve světě. Našim partnerům nabízíme zejména garanci
kvality námi poskytovaných či doporučených služeb. Na nás se můžete spolehnout!
Podrobnější informace o výše nabízených službách naleznete také v našem produkčním
centru nebo využijte náš poptávkový formulář na www.balickyzazitku.cz!

Jste hotel či penzion, který s námi chce spolupracovat?
Zapojte se do našeho projektu „HOTELY PRO 7
SMYSLŮ – HOTELS FOR 7 SENSES“.
Naše nabídka pro vás zahrnuje:
• Uzavření provizní smlouvy na prodej vašich ubytovacích kapacit;
• Doplnění vašeho webu prodejním systémem na prodej
„Balíčků zážitků“ tzv. affiliatem nebo systémem na prodej přes recepci. Místa s nadstandardní nabídkou aktivit budou moci získat certifikované označení „Místa pro 7 smyslů
– Places for 7 senses“;
• Vytvoření „Balíčků zážitků“ s využitím vašich kapacit a služeb a jejich cílený marketing
prostřednictvím affiliatů, XML exportů, apod. (více na www.balickyzazitku.cz);
• Organizaci akcí a programů pro vaše klienty (programy pro firmy, skupiny, VIP klienty,
významná výročí apod.); Z každé akce vám vyplácíme provizi! Využijte náš poptávkový
formulář!
• Výrobu vašich originálních propagačních a informačních materiálů a suvenýrů – letáků, pohlednic, nálepek, razítek, jídelních lístků, pamětních listů, triček, hrníčků apod. na
zimu nebo na celou sezonu;
• Prodej našich suvenýrů dle vašeho výběru ve vašem zařízení;
• Vaši prezentaci a propagaci v produktech, aktivitách a kampaních naší společnosti
VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ – Zážitkové noviny, www stránky www.balickyzazitku.cz
a www.valasske-kralovstvi.cz apod.;
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Využijte náš poptávkový formulář na www.balickyzazitku.cz!
• Zajištění dopravy a veškerých dalších služeb;
• Zpracování nabídky akce do podoby „Balíčku zážitků“ a jeho nabídnutí prostřednictvím naší prodejní sítě.
Podrobnější informace o výše nabízených službách naleznete také na stránkách
www.balickyzazitku.cz.

Jste obec, město, kraj či stát, který chce pomoci
s rozvojem cestovního ruchu?

Jste průvodce, instruktor, manažer programů či
moderátor?

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

Zapojte se do našeho projektu „LIDÉ 7
SMYSLŮ – PEOPLE OF 7 SENSES“.

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

Rozšiřujeme řady našich kolegů a spolupracovníků. Hledáme externí manažery našich
akcí a programů, zkušené průvodce cestovního ruchu
pro naše zahraniční aktivity a zájezdy, moderátory, organizátory. Máte-li zájem s námi spolupracovat, zašlete nám několik informací o sobě. Dotazník
pro zájemce najdete na www.balickyzazitku.cz.
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Jste firmou či pořadatelem firemních akcí či kongresů?
Vyzkoušejte naší nabídku „ZÁŽITKŮ PRO
7 SMYSLŮ – EXPERIENCES FOR 7
SENSES“.
Hledáte jen zábavu či hlubší vzdělávací program? Potřebujete stmelit kolektiv (teamspirit
či teambuilding) nebo chcete pro vaše zaměstnance či
obchodní partnery zorganizovat firemní akci nebo „firemní
zájezd“ (incentivní turistika)? Naše nabídka pro vás zahrnuje:
• Zajištění vhodných prostor pro pořádání firemních akcí, kongresů a konferencí;
• Zpracování programu akce dle vašich přání a požadavků; Využijte náš poptávkový
formulář!
• Zajištění ubytování a veškerých dalších služeb za výhodných cenových podmínek;
• Zajištění komplexní produkce akce a konferenčního servisu;
• Grafické zpracování a tisk tiskovin – pozvánky, prospekty, prezentační CD apod.
• Zpracování nabídky programu pro vašeho klienta; Využijte náš poptávkový formulář na
www.balickyzazitku.cz!
• Poradenství s výběrem vhodných doprovodných aktivit;
• Vytvoření produktů CR na míru do vašich prezentačních katalogů.

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;

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

• Zřízení studijního místa Zážitkové univerzity a Zážitkové školy;
• Přípravu, administraci a monitoring vašich projektů CR i pro grantová schémata EU;
• Organizaci seminářů, workshopů, famtripů, prezentačních dnů, zábavných a sportovních akcí a festivalů apod.;
• Vaši multimediální prezentaci v naší internetové televizi www.valasske-kralovstvi.tv
V případě dotazů či zájmu nás neváhejte kontaktovat.
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Pilotem na zkoušku

Honba za Štramberským pokladem
Honba za Štramberským pokladem patří mezi nejoblíbenější programy a nemá
daleko ke scénám z legendární pevnosti Boyard… Pavouci, slaňování z věže
Trúby, průzkum jeskyně Slámové sluje
ve skále pod hradem atd. atd. Nechte
se unést dobou a místem, a zažijte něco
nevšedního a nevídaného. Zažijete dobrodružství, napětí, adrenalin, ale i trochu strachu a hodně zábavy při hledání
pokladu ukrytého v hradu po staletí…

Vyzkoušíme si následující scénáře: Ztráta výkonu motorů. Mám poslední
3 minuty letu. Musím prostě co nejdříve přistát. Možná během letu dojde
ke ztrátě výkonu motoru a vy budete muset pomoci kapitánovi s diverzí
na záložní letiště. Při tom zachovat naprostý klid a kontrolu nad situací. Budete hlásit všechny důležité hodnoty, které uvidíte na přístrojích.
Během letu může dojít ke ztrátě orientace. Najednou netušíte, kde jste
a kam letíte. Máte k dispozici jen mapu, kompas a navigační přístroje na
palubě. Dispečer na vaší frekvenci se vám snaží pomoct, ale vy jste 3.000
ft nad zemí a letíte 80 mil za hodinu, kdežto on sedí na pohodlné židli. Je
to na vás.
Obsah balíčku:
• Při letu budete plnit funkci 2. pilota a budete řešit krizové situace. Společně s pilotem naplánujete let, zakreslíte trasu v mapě, zkontrolujete aktivaci vzdušných prostorů, naprogramujete palubní přístroje, zjistíte aktuální meteorologické podmínky, provedete předletovou prohlídku letadla,
poslechnete si, jak vyžádat povolení ke startu. Odposlechnete správnou
frazeologii při komunikaci s řídící věží. Jako druhý pilot zkontrolujete
předletové úkony po kapitánovi letadla. • Vyzkoušíte si, zda máte talent na
řízení letadla a zda dokážete s řešit nouzové situace. • Po startu budete mít
na starosti navigaci letadla. K dispozici budete mít pouze mapu a kompas.
• Přistaneme minimálně na 2 dalších letištích a po cestě si nenecháme ujít
zajímavé místa. Teda jestli na jejich sledování budete mít čas.
Tělesné předpoklady: Bez omezení. Neměli byste však mít strach z výšek
a bát se létání. Akce je vhodná pro muže i ženy od
18 let. Mladší pouze v doprovodu (nebo se souhlasem) rodiče.
Celkový čas:
Cca 4 hodiny. Let včetně mezipřistání je naplánován na přibližně jeden a půl hodiny a každý účastník bude vždy minimálně po 20 minutách plnit
funkci 2. pilota na sedadle vedle kapitána. Přistaneme na 2 dalších letištích, kde se posádka vystřídá.
Počet účastníků:
Balíček je určen pro 3 pasažéry – piloty.
Oblečení, vybavení: Doporučujeme sportovní oblečení s ohledem na
roční období.
Sezona, počasí:
Celoročně, při vhodných meteorologických podmínkách.
Kdy objednávat:
Minimálně 4 až 6 týdnů před plánovaným termínem.
Lokalita:
Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava,
Praha.

Kód balíčku:
Orientační cena:
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AKT 179 404 (1 osoba), AKT 180 407 (2 osoby),
AKT 181 408 (3 osoby)
1 osoba:
4 800 Kč včetně DPH
2 osoby:
9 600 Kč včetně DPH
3 osoby: 14 400 Kč včetně DPH

Obsah balíčku: • Program na míru pro firmy a skupiny složený z některých nebo i ze všech následujících úkolů • Slaňovaní z Trúby • Střelba
z historických zbraní – z luků a kuší • Jízda na koni • Nahlédnutí do jeskyně Slámovy sluje aneb klepání na bránu pekel • Zkouška přípravy pokrmů přežití (třeba pečení placek na lávovém kameni) • Hledání a orientace
pomocí GPS – hledání indícií v terénu • Rozluštění šifry mistra Durčáka
v muzeu Zdeňka Buriana spojené s prohlídkou malířova díla • Zkouška
odvahy v minizoo ještěrů, pavouků a dalších exotických potvor • Štramberské hry • Grilování masa a opékání • Noční výprava do útrob Štramberské Trúby • …a jakékoliv další aktivity na kterých se domluvíme.
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Oblečení, vybavení:
Sezona, počasí:

Kdy objednávat:
Lokalita:

S přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Dle vašich požadavků.
Od 10 do 70 osob.
Vhodné sportovní pohodlné oblečení, pevná obuv.
365 dní v roce. Program se dá realizovat za každého počasí. Vždy k němu zpracováváme i mokrou
variantu.
Nejlépe alespoň 14 dní předem.
Štramberk, Lašská brána Beskyd.
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Akrobatické lety
Vyzkoušejte si na vlastní kůži střemhlavý let,
výkruty, ostré zatáčky
a poznáte, jaké to je být
„akrobatem“.
Obsah balíčku:
• 10 nebo 15 minut
akrobatického letu se
zkušeným
pilotem,
instruktáž před letem.
„Začátečníkům“ je doporučen let
v délce 10 minut.

Navštivte PUSTEVNY
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

www.skialpin.cz

Tělesné předpoklady: Dobrý zdravotní stav.
Celkový čas:
10 nebo 15
minut.
Počet účastníků:
Pro 1 osobu.
Diváci:
Účast diváků
je možná.
Oblečení, vybavení: pohodlné oblečení.
Sezona, počasí:
jaro–podzim, jen při vhodných meteorologických
podmínkách pro létání.
Kdy objednávat:
Alespoň 2–3 týdny předem.
Lokalita:
Hranice.
Kód balíčku:
AKT 004 012
Orientační cena:
1 960 Kč včetně DPH (10 minut)
2 660 Kč včetně DPH (15 minut)

www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz • www.zazitkovauniverzita.cz
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Zážitkové univ
erzitě
a Zážitkové šk
ole!

ium
Okoštujte stud
na naší
Studujte nové aktivity!

Získejte zápočty, tituly,
diplomy a ceny!

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

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

Franta Cajdoch
úspěšně složil zkoušku a přiznává se mu titul akademický

Špiritus Doctoris
zkráceně

ŠpDr.
Za Valašskou královskou univerzitu:

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

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

Více informací o ní naleznete na www.zazitkovauniverzita.cz. Tož vzhůru do toho!

Poděkování
• Hukvaldy • Karviná
• Kopřivnice • Nový Jičín
• Ostrava • Příbor • Štramberk
Trojanovice • Zlín

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

Muzeum Novojičínska

Hotel U lip
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