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Vlčkova palírna 
z Lačnova

Vinný sklep
pod Trúbou

Jeskyně
Slámova slujChata Dr. HrstkyŠtramberská Trúba

Poprvé vydáno v roce 1997 jako osmistránková brožura

 tento projekt není spolufinancován Evropskou unií a nezatěžuje zbytečně daňové poplatníky!!!
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dobré tiPy na akce, 
aktivity, výlety, 
ZájeZdy, exPedice, 
balíčky Zážitků…

rok 2012 – radegastův rok
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Z Valašského králoVstVí – Z domoVa

Editorial
o BlBosti…

Blbosti se dnes věnuje již samostatná 
věda zvaná obecná blbologie jejímž 
zakladatelem je doktor práv Oldřich 
Hein. Ten poprvé popsal blbost 
systematicky a definoval ji jako 
„neschopnost správného vnímání, 
správného rozpoznávání a správné-
ho jednání, umocněná nedostatkem 
etického zázemí“. Nezdá se vám, že 
je to přesně to, co nás dnes všudypří-
tomně obklopuje? Kromě opravdu 
blbých rozhodnutí vlády a parla-
mentu, z toho vyplývající blbé nálady 
ve společnosti, máme dojem, že se 
blbost rozpučela i na „obecní“ a běž-
né „lidské“ úrovni. 
Všudypřítomná blbost kompliku-
je život nám všem, a je zřejmé, že 
je potřeba proti ní aktivně bojovat 
– poukazovat na ni, objasňovat již 
apatickým a odevzdaným spoluob-
čanům její podstatu a aktivně proti ní 
vystupovat, jinak bude čím dál hůř! 
Co všechno lze považovat za projevy 
blbosti? I když každý z nás může mít 
na to, co je blbé, svůj vlastní názor 
a blbost se může skrývat i masko-
vat i za různá moudra, díky záko-
nům obecné blbologie, lze blbost 
již úspěšně rozpoznávat, odhalovat, 
exaktně popisovat a likvidovat!
Blbost lze dělit podle rozsahu, doby 
trvání, obsahu, účinku, zjevnosti, 
původu, projevu, zaměření, pravosti, 
kumulativnosti, podstaty, koncent-
rovanosti, uvědomělosti a působení. 
Více o jednotlivých kategoriích se 
dozvíte v publikaci Obecná blbolo-
gie Oldřicha Heina, kterou každé-
mu z vás doporučujeme a kterou si 
můžete objednat i u nás.
A proč se tentokrát věnuji ve svém 
editorialu právě blbosti? Za těch více 
než 15 let existence Valašského krá-
lovství jsme měli různá období a kaž-
dé bylo něčím charakteristické. Vždy 
jsme něco vymýšleli, tvořili a většina 
vynaložené práce, energie, času vedla 
k vytváření hodnot. Hodnot materi-
álních i duchovních. Pak se ale doba 
začala nějak měnit, až jsme se ocitli 
v době, kdy vynaložený čas, energie 
a práce k tvorbě hodnot nevede… 
Ocitli jsme se v blbé době… Naštěstí 
i blbost má spousty svých úsměvných 
podob a nejlepší zbraní proti ní je 
humor a úsměv! Věřím, že toho si 
ve Valašském království užijete i letos 
stále hojnosti. Přesto však volám do 
zbraně, bijte blby hrr na ně!

TOMÁŠ HARABIŠ

•	Máme 7 smyslů jako vy! Dokážeme život cítit tak jako 

vy! Chápeme vaše emoce! 

•	Proto vše, co pro vás děláme, děláme srdcem.

•	Jsme tady pro vaše cestování a volný čas již 15 let.

•	Známe lidi, známe hory, známe vás. Proto to děláme 

dobře.

•	Rozumíme si spolu a proto se spolu vždy domluvíme.

•	A proto od nás dostanete vždy to, co chcete a potřebu-

jete. Těšíme se na vás…

O nás
Vážení naši přátelé,
je to již 15 let, co se spo-
lu potkáváme na horách, 
na akcích, na expedicích, 
při létání, na cestách… Na 
samém počátku jsme byli 
expediční cestovní kan-
celáří NAMASTE, kterou 
jsme na zelené louce založi-
li jako nadšení cestovatelé 
a dobrodruzi. Pak jsme se 
spíše než na expedice vrh-
li na region a začali jsme 
s expanzí našeho krásné-
ho kraje – VALAŠSKÉHO 
KRÁLOVSTVÍ. S VALAŠ-

SKÝM KRÁLOVSTVÍM jsme 
se opět stali cestovní kance-
láří. Chceme být cestovní kan-
celáří, 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 pou-
hým cílem našich akcí a pro-
gramů, ale zároveň cestou 
k poznání sebe samých…
Pokud nechcete strávit svůj 
volný čas nebo dovolenou 
pouze vyleháváním u bazénu 
svého hotelu či procházkami 

Proč využívat služeb
valašského království?

v parku, určitě si u nás vybere-
te. Pokud jste firma a hledáte 
někoho kreativního, kdo by 
vám připravil zajímavý pro-
gram 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 vynika-
jící znalost prostředí a stovky 
námi prověřených partnerů 
a služeb.
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Zážitky/aktivity/služby pro každého
Chcete svůj volný čas nebo snad celý život prožít zajímavě, oddych-
nout si a opravdu něco zažít? Zažijte aspoň den s námi! Můžete však 
celou dovolenou a vydat se s námi na i cestu, výlet, zájezd či expedi-
ci! Emigrovat do Valašského království! Čas plný zajímavých aktivit, 
neopakovatelných zážitků, intenzivních emocí a pocitů jsme pro vás 
zabalili do tematických „Balíčků zážitků“.

Co je Balíček zážitků?
BALÍČEK ZÁŽITKŮ je vaše oblí-
bená aktivita nebo soubor aktivit 
a služeb, které jsme pro vás obje-
vili, prověřili, domluvili, připra-
vili, vyladili a zabalili… Mohou to 
být vaše oblíbené sporty, koníč-
ky, radosti, slasti i hříchy… Díky 
BALÍČKŮM ZÁŽITKŮ s námi 
můžete zažít něco, o čem jste doteď 
jen snili. Zážitek, který byste jen 
těžko hledali, budete mít s námi 
na dosah ruky! Nejsme však zda-
leka „jen zážitková agentura“, ale 
plnohodnotná cestovní kancelář, 

které záleží nejen na kvalitě toho 
co nabízí, na těch, kteří pro nás 
pracují, ale zejména na vás a vaši 
spokojenosti! 
Jsme přesvědčeni, že si každý z vás 
z naší široké nabídky bude schopen 
vybrat to, co zrovna sedí jeho nátu-
ře, zájmům, náladě, věku a fyzic-
kým schopnostem i jeho peněžen-
ce. Vítejte u nás, ale objevujte sami 
sebe! Zveme vás k objevování nejen 
světa kolem nás, ale zejména vaše-
ho vlastního já…
Vydejte se vstříc vašim zážit-
kům pro 7 smyslů…!

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 zážit-
kový kupon, ve kterém naleznete 
potřebné informace k jeho čerpání.

Jak si můžete Balíček zážit-
ků koupit? 
Balíček zážitků si můžete koupit 
ve dvou režimech, a to „otevře-
ný“ nebo „rezervovaný“. Pokud si 
Balíček zážitků koupíte v režimu 
„otevřený“, musíte ještě před jeho 
čerpáním provést rezervaci v Ces-
tovní kanceláři Valašského králov-
ství na tel. +420 571 655 196 nebo 
+420 774 668 011 popř. e-mailem: 
info@balickyzazitku.cz.

Není-li u zážitkového kuponu uve-
deno jinak, platí rok od data prodeje.

Jak čerpat váš Balíček 
zážitků?
Po rezervaci a zaplacení vašeho 
Balíčku zážitků vám budou poskyt-
nuty všechny informace potřebné 
k jeho čerpání – zejména místo 
a přesný čas.

Informujte se,
objednávejte,
rezervujte:

+420 571 655 196
+420 774 668 011 
info@balickyzazitku.cz
www.balickyzazitku.cz

Naše Balíčky 
zážitků můžete 
získat v oprav-
du dárkovém 
balení. 

Valašské království chystá
nové balení svých „zážitků“

Zážitkové konzervy!
Nezastírám, že na novém dár-
kovém balení našich „zážitků“ 
pracujeme již dlouho, ale pořád 
nebyl čas či peníze ho dokončit. 
Taky pořád vymýšlet něco origi-
nálního, tak aby vás to zaujalo, 
není úplně jednoduché. I když 
design konzervy není ještě úpl-
ně hotov, můžeme již slíbit, že 
do konce léta vše dotáhneme 
a na letošní Vánoce můžete již 
nakupovat konzervy pod stro-
meček… J.

Tomáš Harabiš
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Skupinové&firemní akce, programy a zájezdy
Organizovaným skupinám 
a firmám nabízíme pro-
gramy, akce, výlety, pobyty, 
incentivní zájezdy, cesty 
a expedice na míru!

Vážení partneři, využijte našich 
bohatých zkušeností z regionů 
i ze světa. Jsme schopni pracovat 

s velice širokou a pestrou nabíd-
kou služeb, které jsme si vyzkou-
šeli na vlastní kůži, jsme schopni 
tvořit a dívat se na věci Vašima 
očima. Jsme kreativní a každý náš 
program může být originál jen 
pro Vás. Pracujeme pro Vás nejen 
hlavou a rukama, ale také srdcem. 
S námi nejste turisté, ale cestovate-
lé, nejste cizinci, ale hosté! 

V rámci vaší akce připravíme vzdě-
lávací, zážitkový, adrenalinový, 
sportovní nebo kulturní program 
dle vašich přání a požadavků. 
Z firemního školení, semináře, 
nebo společenské akce učiníme 
zážitek na který se nezapomíná. 
Kromě všech již obvyklých a běžně 
dostupných programů a aktivit, jen 
s námi můžete studovat na Valaš-

ské královské univerzitě, Fakultu 
pálení a slivovicových věd, zúčast-
nit se Valašských her, být pasován 
na občana Valašského království 
nebo posedět u cimbálu s Králov-
nou matkou Jarmilou Šulákovou. 
Využijte 15 let našich zkušeností!
Vítejte tedy a z nabídky naší vybí-
rejte a poptávky nám posílejte. 
Těšíme se na vás!

Doprava pro malé skupiny – výlety, zájezdy, expedice
Jste malá skupina do 8 osob, chcete 
si zorganizovat vlastní výlet či expe-
dici a potřebujete k tomu spolehlivý 
vůz a komunikativního a přátelské-
ho řidiče/průvodce s bohatými ces-
tovatelskými zkušenostmi? Jsme 
tady právě pro vás! Máme odříze-
ných již více než milion kilometrů 
po Evropě i po světě. Nejčastěji jez-
díme kromě Valašského království 
a České republiky na Slovensko, do 
Rakouska, Slovinska, Itálie, Fran-
cie, Rumunska, Řecka a Turecka. 
Odřízenou máme i celou severní 
Kanadu – Britskou Kolumbii, Yu-
kon a Aljašku…

Co nabízíme?
• Osobní přepravu osob po Valaš-
ském královstí, ČR, Slovensku 
a po ostaních zemích Evropy 

vlastními vozy VW Transporter 
4×4, SUBARU Forester 4×4 nebo 
Renault SCÉNIC. Jinými vozy 
po dohodě v kooperaci s našimi 
dopravci-partnery.

• Poznávací výlety a zájezdy čes-
kých i zahraničních turistů na 
míru. Kontaktujte nás s vašim 
plánem, itinerářem a určitě se 
domluvíme. Jsme specialisté 
nejen na region, ale také na akti-
vity, hory, dobrodružství a zábavu! 
Máme bohaté zkušeností s řízením 
a organizací výletů, cest, expedic 
v Evropě i ve světě.

• Přepravu osob na mezinárodní 
letiště Ostrava, Brno, Praha, Bra-
tislava, Vídeň, Frankfurt, Berlin, 
Mnichov – AIRPORT Schuttle 
NONSTOP;

• Přepravu osob na služební cesty, 
mezinárodní výstavy, společenské 
akce, svatby apod.

• Díky vozům s pohonem 4×4 jsme 
bezpeční a mobilní i v terénu, na 
sněhu a ve zhoršených jízdních 
podmínkách.

• Standartem je vysoká kvalita 
přepravy, čistota vozů, příjemné 
vystupování a dobré komunikač-
ní schopnosti řidiče/průvodce. 
V případě cest do zahraničí i dobrá 
jazyková vybavenost. Všechny vozy 
jsou klimatizovány, vybaveny GPS.

Navíc nabízíme individuální pří-
stup, maximální přizpůsobivost 
vašim požadavkům a uděláme vše 
proto, abyste byli spokojeni!
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Z Valašského králoVstVí – Politika, hosPodářstVí

Valašské království a jeho ideologie a ekonomické zřízení
Jakou má Valašské království vlast-
ně ideologii či ekonomické zřízení? 
Monarchismus? Liberalismu? Či 
nějakou jinou alternativní ideolo-
gii? Řekl bych, že VK je liberální 
království v kterém si každý hos-
podaří podle ideologie, která mu 
vyhovuje. Níže jsou jednotlivé 
ideologie a hospodářské modely 
popsány na příkladech s ovcemi, 
aby je pochopil každý občan Valaš-
ského království:
Socialismus: Máš dvě ovce. Stát ti 
jednu vezme a dá ji sousedovi.
Komunismus: Máš dvě ovce. Stát 
ti obě vezme a dá ti trochu mléka 
a sýra.
Fašismus: Máš dvě ovce. Stát ti vezme 
obě a prodá ti trochu mléka a sýra.
Nacismus: Máš dvě ovce. Stát ti 
vezme obě a zastřelí tě. 
Evropská unie: Máš dvě ovce. Stát 
ti vezme obě, jednu zastřelí, podojí 
druhou a mléko vylije do potoka.

Tradični kapitalismus: Máš dvě 
ovce. Jednu prodáš a koupíš si 
berana. Stádo se zvětšuje a hospo-
dářství roste. Nakonec vše prodáš 
a jdeš do důchodu. 
Český kapitalismus: Na dvě ovce 
si vezmeš půjčku od banky ve výši 
1600 mil. Kč a odstěhuješ se na 
Bahamy. Banka posléze zjistí, že to 
nebyly ovce, ale kozy. Rozdíl zapla-
tí daňoví poplatníci.
Americká akciovka: Máš dvě 
ovce. Prodáš jednu a nutíš druhou, 
aby dávala mléko za čtyři. Pozdě-
ji najmeš konzultanta, aby zjistil, 
proč ovce chcípla.
Francouzská akciovka: Máš dvě 
ovce. Jdeš do stávky, neb chceš tři. 
Japonská akciovka: Máš dvě ovce. 
Navrhneš je tak, aby byly desetkrát 
menší a dávaly dvacetkrát tolik 
mléka a vlny. Pak vytvoříš leporelo 
o chytré ovci nazvané Ovcakimono 
a budeš je prodávat po celém světě. 

Čínská akciovka: Máš dvě ovce. 
K tomu 300 lidí, kteří je dojí. Vyka-
zuješ plnou zaměstnanost, vysokou 
produktivitu a zatkneš novináře, 
který tato čísla zveřejňoval. 
Britská akciovka: Máš dvě ovce. 
Obě jsou šílené, slintají a kulhají. 
Italská akciovka: Máš dvě ovce. 
Nevíš ale, kde jsou, a tak jdeš na 
oběd. 

Ruská akciovka: Máš dvě ovce. 
Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že 
jich máš pět. Spočítáš je ještě jed-
nou a zjistíš, že jich máš 42. Spočí-
táš je ještě jednou a zjistíš, že jsou 
jen dvě. Přestaneš počítat a otevřeš 
další láhev vodky.
Řecká akciovka: Máš dvě ovce. 
Obě sníš a požádáš EU o dvě nové.

Tomáš Harabiš

Valašské království přechází na novou 
měnu – „VYPÁLENÝ“

Jak jsme již avizovali na konci roku 2011, 
počínaje 1. červnem 2012 přechází VK na 
svou novou měnu „vypálený“. K tomu-
to kroku se pokladník Valašské královské 
pokladnice Kryštof Štědrý rozhodl poté, co 
se ukázalo, že tvrdost evropské měny politi-
ci opírajú o nadpřirozenou pracovitost spo-
jených evropských národů Evropské únie. 
Staré dobré Jurovalšáry díky stále vzrústají-
cí výši finanční pomoci občanů VK proudící 
do EU, devalvují a za jeden a půl JV s Krá-
lovnou matkou Jarmilou I. Šulákovou dnes 
dostanete už enem 1,5 EURA nebo v ČR jen 
36 Kč.
Novou tvrdou měnu VK – 1 VYPÁLENÝ 
však vyměníte za 2 EURA nebo v ČR za 
50 Kč! „VYPÁLENÉ“, sú totiž furt kryté 
bezednými zásobami Valašské královské 
slivovice! A tu kryje poctivá valašská práca! 
Vyzýváme proto občany Valašského krá-
lovství, aby už pomalu spotřebovali všecky 
svoje mincové zavařeniny s JUROVALŚA-
RY a připravili se na „VYPÁLENÉ“! První 
Vypálené sú ode dneška k dostání v Cent-
rální pokladnici VK, ve Vlčkově palírně ve 
Valašském muzeu v přírodě a na 1. Strážním 
hradu VK Štramberku. V průběhu června 
bude aj ve všech lepších „směnárnách – 
palírnách“, kerými sú recepce spřátelených 
hotelů, Informační centra, dobré obchody 
pro turisty a cestovatele apod.
Správca Valašské královské pokladnice 
(obdoba Ministerstva financí ČR a Evrop-
ské centrální banky ve Frankfurtu) již dále 

odmítá přispívat do tej děravé evropské, bo 
už prvňáček na valašské základce přece ví, 
že:
¢ lhát se nemá… a v tej unii kecajú všeci 
politici také sračky a eště si myslá, že jim 
ludé budu žrať!
¢ Kdo lže, aj krade…, ale ti evropští domo-
rodci sú asi slepí, bo jináč si nejde vysvětlit, 
že si to nechajú líbit!
¢ Bez práce nesú koláče…, ale v tej Únii 
žerú najvíc ti, keří najmíň robí!

Už jednou jacýsi pazúři zkúšali systém, 
v kerém sa dnes sežralo co sa mělo sežrať 
až zítra a kde těm, keří robili sa bralo, a těm 
keří ne, sá dávalo… A dobře si pamatuju, že 
to s nimi dobře nedopadlo!

Pokladník Kryštof Štědrý

Dobré rady a múdra 
z Valaského královstja 

na léto 2012:
¢ Hospoda je jediné místo, kde se ze savcú stanú 

plazi.
¢ Osel ostane oslem, aj gdyby zlaté seno žrál.
¢ Pámbú je mocný, ale kráva zajíca nedohóní.
¢ Néni horšího zvířata, jak když svini narostú rohy.
¢ Nelétaj dřív, než sa opéříš.
¢ Každé ráno zhlédni seznam 50 nejbohatších lidí na 

světě. Když tam nesí, běž do práce.
¢ V životě je dobré sa pro neco zapálit. V krematoriu už 

je pozdě!
¢ Štěstí nezávisí na penězoch. Ale v limuzíně se bečí 

lépe než v autobuse!
¢ Někdy se sám sebe ptám: Kdo sme? Odkáď sme při-

šli? Kam míříme? Jaký má smysl lidská existence? 
Pak si naleju odpověď…a je ně dobře!
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Z Valašského králoVstVí – ZPráV y Z hradu štramBErk

Akce na Štramberské Trúbě v roce 2012

Loutkové divadlo
Perníkovka ve 
Štramberku

Zábava pro děti jako za starých 
časů? Perníková chaloupka a v ní 
staré loutkové divadélko s pohád-
kovým světem. Kdepak to je? 
V roubené chaloupce Perníkov-
ka. Ve Štramberku na kopci po 
cestě na Trúbu.

Představení jsou určeny pro děti 
i dospělé. Tatínek s maminkou, 
dědeček i babička, všichni chodili 
do loutkáče a vrátí se do svých dět-
ských let. Proč by tam nevzali i své 
ratolesti? Dítka se rozzáří a možná 
ukápne i slzička.
Hlavní hrdina je Kašpárek, který 
každého rozveselí, ale čekají na vás 
i jiné pohádkové postavy. Pohád-
ková babička, princezna, pan král, 

drak, Honza, Maruška a rytíři 
a čarodějové, Ježibaba, vodník 
i čerti. Loutky jsou ze starých časů, 
ale i nové.
Hrajeme každou neděli od 10.00 
hodin. Na každý měsíc máme 
připravenu jednu nebo dvě nové 
pohádky.
Pro ty, kdo pohádku oželí a počkají 
si na dítka, máme také něco – per-
níčky a dobrůtky, a to nejen sladké. 
Ochutnat je můžete uvnitř naší 
malebné chaloupky i venku na 
krásné zahrádce, jak je komu libo.
Tak se těšíme, s poklonou a úsmě-
vem ahoj J.
Program divadélka najdete na 
facebooku pernikovka nebo na 
www.pernikovka.cz.

Kladivem sem,
kladivem tam!
Sympozium uměleckých 
kovářů na Trúbě

Termín 30. 6.–1. 7. 2012

Kovářské sympozium doplněné 
o historické hody. Oslava doved-
nosti mistrů kovářského umění. 
Večerní promítání pod Trúbou. Jar-
mark domácích výrobků.

Pravěká hostina 
„Sežrání Mamuta 
a historická hostina 
„Žer nebo zemřeš, 
pacholku!“

Termín 11. srpna 2012
sobota od 10.00 hodin

Hradní hodování s pokrmy našich 
předků. Interaktivní dobové hody, 
soutěže v přípravě jednoduchých 
pokrmů, ochutnávky „pravěkých 
a historických“ specialit.

Zátopkovy schody
festival pohybu

Termín 15. září 2012
sobota od 10.00 hodin

Běh do schodů na čas dle kategorií. 
Sportovní sobota pro celou rodi-
nu, tato akce je věnována odkazu 
slavných olympioniků paní Dany 
a Emila Zátopkových. Kromě 
běhání do schodů bude připrave-
no i slaňování z Trúby, šplhání na 
Trúbu, hradní tělocvik, lyžařské 
závody a klání v netradičních spor-
tovních disciplinách!

Kejklíři, rytíři, herci
a hradní dýňobraní

Termín 6. října 2012
sobota od 10.00 hodin

Zábavná a kulturní vystoupení na 
nádvoří,  řemeslná dílna, večerní 
promítání, výroba jablkových hou-
senek a hlavně 4. ročník soutěže 
o nejlepší vyřezávanou dýni.

Setkání Mikulášů
a čertů na Trúbě 
a předvánoční 
hodování

Termín 8. prosince 2012
sobota od 10.00 hodin

Mikuláš a čert na Trúbě, vánoční 
zvyky, ukázka tradičních technik 
výzdoby, jablkový svícen, vánoč-
ní punč, v řemeslné dílně zdobení 
domácích perníků, vánoční koledy.

ŠTRAMBERSKÁ TRúBA
Kopec 77, 742 66  Štramberk

tel.: +420 774 668 045
truba@valasske-kralovstvi.cz

www.stramberskatruba.cz 

Štramberský hradní 
Octoberfest

říjen 2012 – bude upřesněno

Slavnosti nejen piva.

Chcete si slanit z Trúby?
 Již 7. července máte možnost!

Chtěli byste si užít trochu 
adrenalinu a vyzkoušet náš 
Balíček zážitků – Slaňování 
ze Štramberské Trúby aneb 
30 metrů vertikálního adre-
nalinu a přitom zaplatit jen 
něco málo a ne celou cenu 
tohoto Balíčku zážitků? Tak 
právě pro vás je tady možnost 
přihlásit se do tohoto termínu 
(7. července) a pokud se vás 
najde aspoň 22 lidí, tak toto 
slaňování uskutečníme za 
cenu 190 Kč na osobu!
Máte-li tedy zájem užít si 
krásu Štramberka pěkně na 
laně, tak se přihlaste do dané-
ho termínu na internetových 
stránkách Balíčků zážitků 
www.balickyzazitku.cz.

Jan Bartoš

Změna programu vyhrazena!
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Z Valašského králoVstVí – cEstoVání – štramBErk

Relax v podhůří Beskyd – to už je 
dneska osvědčená a léty prověřená 
značka kvalitního trávení volné-
ho času. Tradiční akce, jako jsou 
Narozeniny městského pivovaru, 
Štramberský flamendr, stejně jako 
Štramberská strašidla, masopust 
nebo Mikuláš pod Trúbou i v koz-
lovickém areálu Na mlýně přitáh-
nou spolehlivě stovky návštěvníků 
nejen z okolí.

Pivní kúpele pod Trúbou a řada dalších možností –
to je nabídka Relaxu v podhůří Beskyd

Ozdobou Relaxu v podhůří Bes-
kyd jsou ale hlavně Lašské pivní 
kúpele na štramberském náměstí. 
Vždyť kde jinde najdete pod jed-
nou střechou komplexní služby 
v oboru péče o tělo? Unikátní jsou 
především pivní lázně, které využí-
vají jedinečnou recepturu extrak-
tů obsahujících vitamíny řady B, 
minerální látky a speciální soli. 
A co víc – požitek z koupele v dubo-
vé kádi (ať už sám nebo ve dvojva-
ně třeba s drahou polovičkou) je 
umocněn popíjením speciálního 
kvasnicového piva, které se vaří jen 
obdům v městském pivovaru.
To však není ani zdaleka vše: masáž, 
kosmetika, manikúra a pedikúra, 
jak je libo. Chcete masáž mušle-
mi, havajskou nebo třeba thaj-
skou? Ošetření obličeje i dalších 
pasáží těla špičkovými přípravky? 
Anebo uvelebit se a v poklidu vde-
chovat mořské aroma v solných 
jeskyních?

A když po takové koupeli či relaxa-
ci vyhládne, řešení je opět po ruce: 
pár kroků a jste v Jaroňkově pekár-
ně se širokou škálou čerstvě na 
místě upečených dobrot a domá-
cích zákusků, skvělé kávy, pestré 
nabídky dalších nápojů teplých 
i studených, nealko i těch ostřej-
ších. Když si dáte svařák v malova-
ném hrnečku s motivem Štramber-
ka, můžete si ho pak odnést domů 
na památku!
Restaurace Hotelu Štramberk na- 
bízí posezení ve špičkové kvalitě 
překrásného interiéru starého měš- 
ťanského domu. Jídelníček čerpá 
z „klasiky“ české kuchyně, ale záro- 
veň se nechává inspirovat gastro-
nomickými specialitami meziná-
rodního stravování.
Zmiňme i široké možnosti štram-
berského ubytování: od levného 
v penzionu Stará škola na náměstí, 
přes exkluzivní noclehy v renovo-
vaných dřevěných roubenkách jen 

pár kroků od něj, až po špičkovou 
kvalitu apartmánů v ****Hotelu 
Štramberk a pohodlí útulných 
pokojů v podkroví vedle stojící 
Jaroňkovy pekárny.
V čem je ale servis Relaxu v podhůří 
Beskyd jedinečný, je právě spojení 
těchto možností v cenově zvýhod-
něné balíčky ubytování, stravová-
ní, lázeňských procedur i dalšího 
odpočinku a trávení volného času. 
V nabídkách dvou- či třídenních 
pobytů na Vás čekají příjemně 
strávené chvíle po boku blízkého 
– nebo naopak mohou posloužit 
jako neotřelý dárek pod stromeček 
či k životnímu jubileu.

Ani to však není v široké nabíd-
ce vše. Doslova a do písmene je 
totiž možné připravit pro zájemce 
program na míru. Školení a pod-
nikatelské prezentace, firemní 
setkání a další akce, svatby, osla-
vy či třeba školní srazy – vše i se 
stravováním a dalším programem 
nejen z nabídky Lašských pivních 
kúpelí. K dispozici je dvojice sálů 
v domě U písařů na štramberském 
náměstí (zde nechybí potřebné 
audiovizuální technické zázemí 
a pódium), Anglický klub v Jaroň-
kově pekárně i restaurace a saló-
nek Hotelu Štramberk s venkovní 
terasou. Takže neváhejte, čekáme 
i na Vás, v informačním centru na 
štramberském náměstí nebo na  
www.relaxvpodhuri.cz.

KONTAKT:
Muzeum loutek (ze sbírek Milana Knížáka)
Náměstí č. p. 40, 742 66 Štramberk
tel.:  556 801 935
e-mail: infocentrum@relaxvpodhuri.cz
web: www.relaxvpodhuri.cz

Recepce Hotelu Štramberk
Náměstí č. p. 7, 742 66 Štramberk
tel.:  556 808 843
e-mail: info@hotel-stramberk.cz
web: www.relaxvpodhuri.cz

Ale stranou nezůstávají ani akce 
komornějšího charakteru – tradič-
ní Jazz U Písařů ve Štramberku, 
rozsvěcování vánočního stromu 
na kozlovickém fojtství, nebo cyk-
lus koncertů Hvězdy nad Morav-
ským Betlémem… A projet se třeba 
takovým vláčkem Štramberáčkem 
z Kopřivnice do Štramberka, Pod-
horáčkem z Kozlovic na Hukvaldy 
nebo Rožnováčkem, to může být 
přímo balzám na nervovou sousta-
vu pocuchanou dnešním shonem 
a divokým životním stylem.
A pak tu jsou muzea a expozice, kde 
má každý možnost zvolit si tem-
po, nikam nespěchat a vychutnat 
si krásu vystavených věcí: novou 
expozici loutek v Muzeu loutek (ze 
sbírek Milana Knížáka), plastické 
výjevy z dějin kraje pod Trúbou, 
nostalgii zašlých časů monarchie 
v obecné škole v Kozlovicích, poe-
tiku Jaroňkových obrazů ve štram-
berské Jaroňkově pekárně nebo 
moderní umění v galeriích na Huk-
valdech a v Ostravě.
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¢ Na úvod připomeň čtenářům, jak to 
vlastně vše kolem Valašského království 
vzniklo. Kde ses inspiroval?
V  červenci  1993  jsem  se  na  Novém 
Zélandu  stal  občanem  fiktivního  státního 
útvaru  Independent  Territory  of  the  West 
Coast.  Tehdy  vznikla  myšlenka  vytvořit 
něco podobného u nás doma. Odtud však 
bylo  k  vytvoření  Valašského  království 
přece  jenom  docela  daleko.  V  roce  1995 
jsem  cestoval  po  Skotsku  a  setkal  jsem 
se  s  pasem  „Auld  Scotia“,  který  mi  daro-
val  kamarád  Pavel  Knebl  z  Tiché.  Poté 
jsem ještě nějakou dobu cestoval po USA 
a Kanadě, až jsem se v dubnu 1997 vrátil 
domů.  Zde  jsem  s  kamarádem  Pavlem 
Kosíkem začal pracovat na projektu fiktiv-

ního státu, jehož smyslem byla dlouhodo-
bá  propagace  regionu  Beskyd  a  Valašska 
zejména  v  oblasti  kultury  a  cestovního 
ruchu.

¢ Nemohu se ubránit dojmu, že jsi se 
s VK a jeho hlavními aktivitami stáhl na 
samý okraj Valašska – možná až za hra-
nice. Proč jste „vyklidili“ pozice napří-
klad z Rožnova?
I  když  jsme  od  samého  začátku  sídlili  ve 
Frenštátě p. R., vždy jsme se snažili expan-
dovat  na  jih  a  není  tomu  jinak  ani  dnes. 
Nicméně to, kde působíme, bohužel neur-
čujeme  my  sami,  ale  je  to  dáno  zejména 
zájmem o naše služby a aktivity. Od roku 
1999 až do roku 2011 jsme měli kancelář 

i  v  Rožnově  p.  R.,  ale  v  roce  2006  se  zde 
výrazně změnila politická situace i situace 
v  cestovním  ruchu.  Obětí  vyřizování  účtů 
mezi  politiky  v  Rožnově  se  stalo  i  místní 
IC,  které  jsme  ještě  do  konce  roku  2008 
provozovali.  Dalším  hřebíkem  do  rakve 
rozvoje cestovního ruchu na Valašsku byl 
vznik  Centrály  cestovního  ruchu  Východ-
ní  Moravy,  která  svou  činností  de  facto 
úplně zlikvidovala trh, na kterém působily 
desítky  menších  subjektů,  které  se  živily 
drobnou  publikační  činností,  marketin-
gem  cestovního  ruchu  apod.  Tyto  služby 
dnes centrála poskytuje „zdarma“ – jinak 
samozřejmě  za  veřejné  peníze.  Cestovní 
ruch  ve  Zlínském  kraji  je  dlouhodobě 
v  útlumu.  Nicméně  konkrétními  důvody 
ke zrušení kanceláře v Rožnově p. R. v loň-
ském  roce  bylo  přenesení  styku  s  veřej-
ností do Štramberka, dále nákup chalupy 
v  Trojanovicích  a  vývoj  situace  na  trhu, 
kdy většina klientů naší CK nás vyhledává 
přes  internet  nebo  na  základě  našich  jed-
nání a referencí. Kancelář v Rožnově p. R. 
začínala  být  zbytečná,  a  tak  jsme  provoz 
přestěhovali zpět do Frenštátu. Z Rožnova 
jsme  však  úplně  neodešli  a  provozujeme 
zde expozici pálení ve VMP.
Frenštát  i  Trojanovice  jsou  opravdu  okra-
jem  Valašska,  ale  právě  proto  jsou  zde 
valašské  tradice  velice  silné.  Štramberk 
již  sice  vskutku  etnograficky  Valašskem 
není,  ale  architekturou  určitě  ano  a  léta 
tady  působili  i  bratři  Jaroňkovi,  kteří  zde 
původně chtěli umístit i své Valašské muze-
um v přírodě. Teprve poté, co Štramberáci 
odmítli, nabídli svůj projekt Rožnovu.

¢ Rok 2012 jste vyhlásili „Radegasto-
vým rokem“. Co vše připravujete?
Radegast (nebo Radigost, Radhost, Redi-
gast) je bůh slunce, války, hojnosti a úrody 
slovanské  mytologie.  Taky  je  to  pivovar 
a dobré pivo, které se u nás vaří. A i vyni-
kající cimbálová muzika z Frenštátu p. R. 
Radegast má ještě řadu dalších významů, 
které  budeme  v  průběhu  roku  odkrývat. 
V  současné  době  jsme  ukončili  jednání 
s partnery o jeho finančním zajištění a jeho 
podobě.  V  duchu  Radegastova  roku  letos 
probíhají Štramberské hradní akce, zveme 
na návštěvu Pivovaru Radegast v Nošovi-
cích,  kde  loni  otevřeli  nové  návštěvnické 
centrum a připravujeme několik vystoupe-
ní Cimbálové muziky Radegast. 

¢ Aktivit je kolem VK mnoho – je za tím 
více než 15 let tvrdé práce. Zbývá Ti ještě 
čas na cestování „jen tak“ s báglem?
Mám  rodinu,  14měsíčního  a  3týdenního 
syna. Nejčastěji chodíme na krátké výlety 
po  Beskydech.  Sám  se  věnuju  paragli-
dingu  a  hned  jak  to  počasí,  čas  a  rodina 
dovolí, šlapu si to s 20kilovým báglem nej-
častěji na Velkou Stolovou, Velký Javorník 

nebo  Skalku.  Loni  v  létě  jsme  již  s  našim 
tříměsíčním synem vyrazili autem do Jul-
ských Alp a Dolomitů za poznáváním a za 
létáním.  S  dalším  cestováním  s  báglem 
samozřejmě  počítám,  ale  již  s  rodinkou. 
Docela  rád  bych  se  s  nimi  znovu  podíval 
jak do Severní Ameriky, tak do Indie.

¢ Zemí a míst jsi procestoval mnoho. 
Kde ses cítil nejvíc „jako doma“? Na 
která místa rád vzpomínáš?
Jako  doma  jsem  se  cítil  na  různých  mís-
tech.  Uvědomil  jsem  si,  že  pocit  domova 
člověku  nedává  místo  jako  takové,  ale 
zejména  lidé  a  prostředí,  které  ho  obklo-
puje  a  samotné  naplnění  vlastních  před-
stav o životě. Na řadě míst, které jsem na 
cestách  navštívil,  jsem  i  žil  –  měl  práci, 
přátele,  vztahy.  Říkám  si,  že  v  podstatě 
žiju několik paralelních životů. Tady a teď 
jsem  zrovna  na  chvíli  člověkem,  který  se 
stará o chod Valašského království. Nejpři-
rozeněji se však cítím v přírodě, v horách, 
na  cestách,  ve  vzduchu.  V  Polynésii  se 
cítím rybářem, v Indii tulákem, na Novém 
Zélandu „backpackerem“, v Kanadě a na 
Aljašce  nejspíš  asi  „bushmanem“.  Na 
všech těchto místech se cítím svým způso-
bem „jako doma“, i když některé jsem již 
bohužel  delší  dobu  nenavštívil  a  již  bych 
potřeboval i trochu osvěžit paměť…

¢ Jako ředitel a správce VK – jsi na 
Valašsko a jeho lid hrdý?
Jsem  hrdý  na  Valašsko,  jeho  historii, 
tradice  a  kulturu.  I  když  nejsem  historik, 
o Valašsku jsem toho načetl hodně. Z fak-
tů je zřejmé, že charakter starých Valachů 
formoval  drsný  život  v  horách,  v  přírodě. 
Takový  život  vždy  přivede  lid  k  poznání 
skutečných  hodnot.  Ty  se  pak  zpětně 
promítají  do  jejich  života,  chování,  zvyků 
a  tradic.  Vznikne  něco,  co  mají  společné 
všechny  lidské  komunity  napříč  národy, 
které  v  takovém  prostředí  žijí.  Potkáš  je 
zpravidla  v  horách  a  v  těch  méně  obydle-
ných částech světa. Jsou opravdoví a urči-
tým  způsobem  i  moudří,  a  přitom  toho 
moc nepřečetli ani se nikde moc neučili… 
Co se týká dnešního „valašského lidu“, tak 
mám hodně smíšené pocity a určitě nemo-
hu jednou větou říci, že jsem na něho hrdý. 
Souvisí to s tím, jak dnes lidé na Valašsku 
žijí,  a  s  mým  poznáním  a  zklamáním 
z  některých  reakcí  „valašského  lidu“ 
v  průběhu  sporu  s  Boleslavem  Polívkou. 
Navíc  již  dnes  nevnímám  „valašský  lid“ 
jako kompaktní skupinu lidí, kterou bych 
mohl  nějak  jednoduše  charakterizovat… 
Vážím si konkrétních lidí pro to, jací jsou, 
a  jiných  konkrétních  lidí  si  ze  stejného 
důvodu nevážím…

Zvědavé otázky kladl Pavel Trčka 
– Relaxační centrum Salza Zašová

Z Valašského králoVstVí – aktuality

Vychází Lihové noviny
časopis neodvislý, věnovaný lidu, jeho poučení a zábavě

Noviny vydává Společnost přátel slivovice ČR a kromě mnoha zajímavostí o historii i sou-
časnosti lidového pálení, jsou také pozvánkou k návštěvě Muzea lidových pálenic ve Vlč-
nově. V případě zájmu o podrobnější informace kontaktujte: Slovácké muzeum v Uher-
ském Hradišti, Společnost přátel slivovice ČR, Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště 
686 01, tel.: 572 556 556, 572 551 370, 724 010 702, slivovice@slovackemuzeum.cz

Pár zvědavých otázek pro Tomáše Harabiše – zakladatele Valašského království
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okénko do historiE Valašského králoVstVí

ROK 1997
ČERVEN: Sedám na horské kolo, Pavel do půjčeného auta a vozíme pasy, vozíme…
ČERVENEC: Kupujem první firemní vůz – Fiat 850 za 5000 USD Kč.
SRPEN: Máme první malou kancelář.
PROSINEC: Doma mi zamrzl v konvici čaj. Stěhujeme se do kanceláře. Mám problém 

se vstáváním před 8 hodinou ranní. Občas jsem přistižen příchozím klientem jak se 
soukám ze spacáku nebo si myju zuby. Prosperita se blíží…

 • Stěhujeme se do nové kanceláře, kde je na spaní větší klid.

ROK 1998
LEDEN: Zaměstnáváme prvního zaměstnance – Gabču Kurcovou dnes Valjentovou. 

Aby ji bylo z čeho zaplatit, omezuju se v pití kávy.
BŘEZEN: Můj firemní vůz má drobné technické problémy: nestartuje, trochu brzdí 

jen ruční brzda, občas začíná hořet ale vždycky zhasne, zlí jazykové tvrdí, že je rezavý, 
rychlost odhaduju podle kymácejícího se zrcátka a řevu motoru, bere si 15 litrů na 
100 km, spadlo na mě polstrování střechy, na Soláni mi upadla tyč řízení, a tak pravé 
kolo jede kam chce. Když mě u Vsetína zastavila policejní hlídka, k mému překvapení 
prohlásila: „To auto je déééd…“. Prosperita není daleko…

DUBEN: Rozpadáme se… nemyslím fyzicky, ale agentura je od této chvíle už jenom 
moje! Kupuju novou káru – Renault 5 za 5 000 Kč. Zlí jazykové tvrdí, že má v pravém 
boku karosérie velkou díru, ale mně se líbí, jak se krásně vlní a má ducha.

ČERVENEC: Moje kára se z nějakého důvodu opět rozpadá. Snažím se udělat ze dvou 
jednu, ale po dalším odtahu z Velkých Karlovic se rozhoduju definitivně koupit něco 
novějšího a kupuju Clio.

ZÁŘÍ: Valašské království začíná dostávat konkrétní podobu.
PROSINEC: Vznikají Valašské prapory a vztyčují se na významných místech. Počet 

královských zařízení se úctyhodně rozrůstá. Máme již svoji královskou hvězdárnu, 
Motorizovaný jízdní oddíl „Pekelní Valaši“ atd.

ROK 1999
LEDEN: Valašské království získává další posilu, Dášu Gábovou.
 • Karel Loprais pod naší vlajkou vítězí v soutěži kamiónů Rallye Granada–Dakar.
 • Vyhlašujeme rok 1999 Rokem otevřených dveří, vrat a bran Valašského království.
úNOR: Dále se rozšiřujeme. S Katkou Konečnou jsme už čtyři.
KVěTEN: Vzniká první nezávislá měna království krytá senem – Valšáry.
 • Telecom vydává první telefonní karty VK.
 • Získáváme první mezinárodní letiště v Ostravě-Mošnově.
 • Mirek Prašivka zakládá královský cyklistický  oddíl.
ČERVEN: Světlo světa spatřuje první skutečný Průvodce Valašským královstvím 

a mapa Valašského království. Zahajujeme soutěž Putování s Valašským pasem.
ČERVENEC–SRPEN: Vypuká valšárománie a tisíce šílených návštěvníků zaplavuje 

Valašské království. Média stupňují svůj zájem o dění v království. Podle nových krá-
lovských předpisů mají být všechny automobily na našem území označeny „vékáčka-
ma“. Vzniká První jednotka cyklohorské domobrany Valaského královstvjá. Valašský 
pas neoficiálně uznávají některé země, které si nepřejí být jmenovány. Naši dobro-
druzi, objevitelé a cestovatelé vztyčují valašské prapory na různých místech světa 
– Dolomity, Severní polární kruh, Makcu-Pikcu a další. Je zřízeno Hošťálkovské svo-
bodné knížectví. 

ZÁŘÍ: Abychom zvýšili pravděpodobnost druhého pokusu o výnos valašského praporu 
alpsko-valašským stylem na himálajskou osmitisícovku Cho Oyu (Královnu tyrky-
su), proběhl záměrně první neúspěšný pokus.

 • Václav Havel se stal Valachem na Prvním strážním hradě Valašského království 
– Štramberské Trúbě. Valašský pas, domovský list, poklad, pravou valašskou slivovici 
předal hradní purkmistr a hlavní vyslanec Valašského království Pavel Černý.

 • Odjíždíme šířit slávu království do Indie a založit tam náš první konzulát. Při té pří-
ležitosti jsme vztyčili Valašský prapor na vrcholu Indrahara Pass ve výšce 4 425 m n. m. 
Během našeho pobytu v Rajastanu prý došlo i k posuvu jedné pevninské desky o pár 
centimetrů na západ. Můžeme se tedy bezesporu pochlubit i tím, že naším jednáním 
jsme posunuli Valašské království o několik velkých kroků blíže EU… 

ŘÍJEN: Vychází náš věčný kalendář – Calendarium Valachium Perpetuum Universalis. 
 • Vyhlásili jsme nový letopočet – Letopočet Nových časů, který začíná rokem 0.
PROSINEC: Rok 2000 jsme vyhlásili rokem Pravé Valašské pohostinnosti. 
 • Při opravě našeho strážního hradu ve Štramberku jsme objevili materiály, které by 

měly vnést světlo do tajuplné historie království.
 • Vychází první zimní průvodce Valašským královstvím.
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Z Valašského králoVstVí – PiVoVar radEgast

Jubilejní Radegast den uvede hvězdné kapely 

„Pro jubilejní 10. ročník Radegast 
dne se nám podařilo dát dohroma-
dy kapely zvučných jmen. Ocenění, 
které posbíraly během své hudební 
kariéry, jsou myslím skvělou vizit-
kou. Čtyři z kapel, které nám na 
Radegast dni zahrají, se mohou 
pochlubit vítězstvím v soutěži 

Anděl. Velkým lákadlem bude urči-
tě Mandrage, letošní vítěz katego-
rie Skupina roku. Chinaski mají 
sošky za nejlepší kapelu roku hned 
dvě a k tomu i triumf v anketě Čes-
ký slavík. Řadu cen získali i sloven-
ští No Name. To je skvělá pozvánka 
pro všechny milovníky správně 

hořkého piva i dobré muziky,“ řekl 
Michal Kučera, specialista značky 
Radegast.

Přesný časový harmonogram orga-
nizátoři zatím dolaďují. Jisté je, 
že jedna z hlavních hvězd, kapela 
No Name, rozhýbe zábavu již brzy 
odpoledne. Večerní program pak 
uzavřou Chinaski.

Čepovat se bude nefiltrovaný ležák, 
pro řidiče bude k dispozici Birell. 
Lidé budou také moci navštívit 
pivovar a projít si celou exkurz-
ní trasu. Připravuje se ještě další 
doprovodný program, který bude 
včas komunikován.

Kapely, které vystoupí na Radegast 
dni: Chinaski: vítěz ankety Český 
slavík, 2× skupina roku v rámci 
hudebních cen Anděl.
No name: 5 ocenění slovenské 
Grammy, 4× vítěz v anketě Slavík 
bez hranic, držitel ocenění v rámci 
hudebních cen Aurel.
Mandrage: Skupina roku 2011 
v rámci hudebních cen Anděl Wo-
hnout: držitel ocenění Album roku 
v rámci hudebních cen Anděl.
Charlie Straight: Vítěz kategorií 
Album roku, Objev roku a Video-
klip roku v rámci hudebních cen 
Anděl.
VSPH: vítěz soutěže Radegast 
Líheň 2012.

Mimořádný hudební zážitek přinese jubilejní 10. ročník Radegast 
dne. Do Nošovic se v sobotu 15. září sjedou hvězdy české a slovenské 
hudební scény. Dohromady by poskládaly desítky prestižních cen, 
mezi nimiž nechybí Anděl, Český slavík, Aurel či slovenská Gram-
my. Pod Beskydami zahrají Chinaski, No Name, Mandrage, Charlie 
Straight, Wohnout a další. Známé interprety doplní také vítěz soutěže 
pro amatérské moravské kapely Radegast Líheň, kterým se letos sta-
la skupina VSPH. Na návštěvníky také bude čekat nefiltrovaný ležák 
Radegast.

Pivovar Radegast zve návštěvníky na novou exkurzní trasu
Řada zásadních novinek čeká od letošního jara návštěvníky pivovaru 
Radegast. Významnou inovací za 1,5 mil. Kč prošla před začátkem 
turistické sezóny exkurzní trasa pivovarem. Návštěvníci se například 
mohou těšit na velkoplošné obrazovky, zbrusu nové informační pane-
ly, chodník nebo místnost v podobě sudu, ze které lze nově nahlédnout 
do ležáckého sklepa. 

Před rokem a půl otevřeli v Nošo-
vicích nové Návštěvnické centrum. 
Nyní prošla významnou inovací 
také trasa pivovarem. Důvody 
vysvětluje vedoucí Návštěvnického 
centra Martina Sikorová: „Naším 
cílem je stále zlepšovat komfort pro 
návštěvníky a zároveň také infor-
mační hodnotu a zážitek z návštěvy 
pivovaru. Růst počtu návštěvníků 
a překonání hranice 13 tisíc lidí 
v roce 2011 je důkazem, že jdeme 
správnou cestou.“ 
Nová exkurzní trasa vede náv-
štěvníky přes nejdůležitější místa 
v pivovaru a znovu umožní sledovat 
nošovické sládky z bezprostřední 
blízkosti. Nově turisté nahlédnou 
i do ležáckého sklepa, což dříve 

nebylo možné. A to z místnosti 
připomínající velký sud, ve kterém 
nechybí poutavá expozice o vývoji 
ležáckých sklepů a bednářském 
umění. 
V průběhu trasy vznikly nové 
informační panely představující 
jednotlivé části výroby piva i pivo-
varnictví jako oboru. V místech, 
kam z bezpečnostních důvodů 
nelze vstoupit, byly nainstalovány 
velkoplošné obrazovky, na nichž 
návštěvníci uvidí záběry z provozů. 
To se týká například sladovny, kde 
přibylo i názorné schéma výroby 
sladu. Podobné schéma je nově 
také v lahvovně, odkud se k výtahu 
do degustační síně nad pivovarem 
lidé projdou po novém chodníku. Trasa pivovaru Radegast je otevře-

na každý den, doporučena je rezer-
vace prohlídky předem. V samot-
ném Návštěvnickém centru mají 
lidé možnost také zakoupit veškerý 
sortiment piva Radegast a vybrat 
si ze široké nabídky předmětů 
z kolekce Radegast. Prohlídku lze 
kombinovat s řadou doprovodných 
programů a zážitkových balíčků. 
Veškeré informace jsou k nalezení 
na www.pivovar.radegast.cz.
„I díky investicím do Návštěvnic-
kého centra a trasy je od tohoto 
roku pivovar Radegast součástí 
projektu Industriální atraktivity 
v Moravskoslezském kraji, který 

má Moravskoslezský kraj prezen-
tovat především jako oblast plnou 
atraktivních technických památek 
a přilákat návštěvníky z celé České 
republiky. Věříme proto, že v letoš-
ním roce projde branami pivovaru 
ještě více lidí než v tom minulém,“ 
uzavírá Martina Sikorová.

Pivovar Radegast
739 51 Nošovice
Otevřeno denně.
tel.: +420 558 602 566
exkurze@radegast.cz 
www.pivovar.radegast.cz 
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Program Valašského muzea v přírodě
Program – Valašský rok 2012
5. 7. Kouzelná nitka, Dřevěné městečko
6. 7. Hejův nožík, Dřevěné městečko
7.–8. 7. Návraty ke kořenům, Dřevěné městečko, pořad ve spolupráci se 

slovenským a polským partnerským muzeem
7. 7. Ladislav Nezdařil v básních a hudbě, Valašská dědina
8. 7. Multimediální pořad Valašsko a jeho muzikanti – Frenštátsko 

a Frýdecko, Janíkova stodola v 16.00 h.
14. 7. Pekařská sobota, Dřevěné městečko
15. 7. Závěrečný koncert týdenních tvůrčích dílen „O valašského pri-

máška“, Janíkova stodola
21. 7. Romská píseň, Dřevěné městečko
22. 7. Anenská pouť, Dřevěné městečko
28.–29. 7. Den řemesel a setkání kovářů, Dřevěné městečko
3.–5. 8. Jánošíkův dukát, Dřevěné městečko
11.–12. 8. Starodávný jarmark, Dřevěné městečko
18. 8. Vůně lesa a dřeva, Mlýnská dolina
19. 8. Slezský soubor Heleny Salichové, Dřevěné městečko
25. 8. Zahrádka na dědině, Valašská dědina, součástí bude Valašský rok 

se souborem Závršan
26. 8. Z druhé strany Radhoště, Dřevěné městečko
9. 9. Muzicírování se Soláněm, Dřevěné městečko
15. 9. Běh rodným krajem Emila Zátopka, Dřevěné městečko
21. 9. Podzimní putování s broučky Val. královstvím, Dřevěné městečko
22. 9. Podzim v zahradě a v chalupě, Valašská dědina
20. 10.– 2. 11. úroda z polí, zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex, Janíko-

va stodola
5. 12. Mikulášský podvečer, Dřevěné městečko
6., 7. a 10.–14. 12. Vánoce na dědině, Valašská dědina
13. 12. Vánoční setkání v Janíkově stodole, Janíkova stodola
15. 12. Vánoční jarmark, Dřevěné městečko, Valašská dědina
22.–23. 12. Živý betlém, Dřevěné městečko

Zveme vás
do pravé pálenice rodiny Vlčků z Lačnova ve 
Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p. R., 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, jaho-
dovici, borůvkovici, malinovici, pivní pálenku 
a spoustu dalších. Také zde můžete začít studo-
vat na Fakultě pálení a slivovicových věd pod 
záštitou Valašské královské univerzity
valasska.zazitkovauniverzita.cz.

Otevřeno: Po celý rok na všech akcích VMP

Vlčkova palírna z Lačnova
Valašské muzeum v přírodě, Dřevěné městečko
Palackého 147, 756 61 Rožnov p. R.
+420 571 655 196, info@valasske-kralovstvi.cz
www.valasske-kralovstvi.cz • www.vmp.cz

PROVOZOVATeL:
VALAŠSKé KRáLOVSTVí, s. r. o.

Dolní 494
744 01 Frenštát p. R.Vlčkova palírna z lačnova

Z Valašského králoVstVí – kultura a ZáBaVa

Vlčkova palírna z Lačnova
• Tradiční i netradiční ovocné destiláty • Studium Fakulty pálení a slivovicových věd Valašské královské univerzity

Kurzovní lístek
Nezapomeňte si ve Vlčkově palírně z Lačnova směnit vaše koru-
ny za „vypálené“. Zde přinášíme aktuální kurzovní lístek J.

 zkratka země měna za 1 vypálený

 CZK Česká republika koruna 50,00 Kč

 EUR Evropská unie euro 2,00 €

 GBP Velká Británie libra 1,60 £

 USD USA dolar 2,50 $

 JPY Japonsko jen 200,00 ¥

Letní akce Hradu Starý Jičín
4. 7. od 21.00 Pozorování hvězd hvězdářskými dalekohledy 
5. 7. Z hradního nádvoří –  pozorování  oblohy  hvězdářskými 

dalekohledy z hvězdárny Valašské Meziříčí s výkladem 
13. 7.  od 21.00 Strašidelný hrad
14. 7. Netradiční večerní prohlídka za doprovodu strašidel
28. 7. od 19.00 Červencová noc – taneční zábava na hradním nádvoří se 

skupinou Hubertus 
29. 7. Sokolníci na hradě – ukázky sokolnictví, expozice dravců,  

přednášky o šelem za doprovodu kapely  Hubertus 
4. 8. od 20.00  Koncert Petr Bende
12. 8. od 14.00 II. ročník Kočárkyády
17. 8. od 21.00 Strašidelný hrad
18. 8. od 21.00 Strašidelný hrad
24. 8. od 21.00 Pozorování hvězd hvězdářskými dalekohledy 
25. 8. Z hradního nádvoří – Pozorování noční oblohy hvězdář-

skými dalekohledy z hvězdárny Valašské Meziříčí s odbor-
ným výkladem

2. 9. od 10.00 Rozloučení s prázdninami  –  celodenní  pásmo  pohádek 
pro děti v podání  skupin historického  a scénického šermu
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Frenštát pod Radhoštěm
Písemné doklady s přesným datem 
vzniku města se nedochovaly. Za 
spolehlivý první dochovaný písem-
ný doklad o Frenštátu můžeme 
pokládat až zprávu o frenštátském 
fojtovi z roku 1382.
Podle jedné z teorií historiků 
založil Frenštát hrabě Jindřich 
z rodu Huckeswagenů, jako pán na 
nedalekém hradě Šostýně. Městu 
dal jméno na počest svého zesnu-
lého otce Franka. Český název se 
v 15. až 19. století vyskytuje také 
ve formě Franštat, Framštat nebo 
Frankštát. Po roce 1888 je pro 
město nejčastěji používáno sou-
časné jméno Frenštát pod Rad-
hoštěm. Ve 14. a 15. století tvořilo 

střed Frenštátu 37 právovárečných 
domů, soustředěných kolem obdél-
níkového náměstí. Město si dlouho 
uchovávalo pasekářský charakter. 
Lidé z Frenštátska obchodovali 
především se solí a ručně tkaným 
plátnem. K rozvoji města přispě-
lo i dobývání železné rudy v okolí. 
Město nejvíce utrpělo v období tři-
cetileté války, kdy ho obsadila dán-
ská a později i švédská vojska. 
Roku 1781 byl Frenštátu pod 
Radhoštěm přiznán statut měs-
ta. Ve městě v minulosti působily 
desítky spolků, Občanská bese-
da, Spolek tkalcovských tovary-
šů, Střelecký spolek, Občanská 
záložna, Společenská knihovna, 

Sbor dobrovolných hasičů, Sokol, 
Jednota divadelních ochotníků, 
umělecko-literární sdružení Koli-
ba aj. V roce 1884 byl ve Frenštátě 
založen první český turistický spo-
lek – Pohorská jednota Radhošť, 
jehož význam přesáhl hranice regi-
onu. Město je proto považováno za 
kolébku české turistiky.
Město se nachází na okraji Chráně-
né krajinné oblasti Beskydy. Roz-
kládá se v údolí mezi řekami Lom-
ná a Lubina v kotlině na úpatí Bes-
kyd pod památným Radhoštěm. Je 
obklopeno hřebeny Beskyd, které 
tvoří hraniční pohoří mezi Českou 
a Slovenskou republikou. Centrum 
města je vyhlášené památkovou 
zónou, dominuje mu novorene-
sanční radnice, zdobeno je kašnou 
a barokními sochami. Koncem 
19. století a počátkem 20. století 
bylo z iniciativy obyvatel města 
postaveno několik významných 

staveb, Cyrilometodějská kaple 
na Radhošti, z roku 1898, zasvě-
cená věrozvěstům svatému Cyrilu 
a Metodějovi, budova chlapecké 
školy, současné muzeum, kte-
rá byla druhou nejstarší českou 
měšťanskou školou na Moravě 
a v nedávné minulosti skokanské 
můstky s umělou hmotou, vybudo-
vané v letech 1969–1973. V severo-
západní části se nachází nový aqua-
park s vodními atrakcemi a plážo-
vým hřištěm, v těsné blízkosti se 
nachází nový autokemp s možností 
ubytování v chatkách, karavanech 
nebo stanech. Také Pustevny, zná-
mé centrum zimních sportů, jsou 
z města snadno dostupné.
Město se rozkládá na jedenácti kilo-
metrech čtverečních v nadmořské 
výšce kolem čtyř set metrů. Hřebe-
ny okolních hor dosahují výšky nad 
tisíc metrů nad mořem. Dnes žije 
ve Frenštátě 11 125 obyvatel.

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru č. 1, tel.: 556 833 111
e-mail: mesto@mufrenstat.cz • web: www.mufrenstat.cz

Turistické informační centrum města Frenštát p. R.
nám. Míru č. 1, 744 01 Frenštát p. R., tel.: 556 836 916
e-mail: ic@mufrenstat.cz • web: www.frenstat.info

Stručný přehled kulturních a sportovních akcí
ve 2. pololetí roku 2012
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6. 7. 2012 Tatoska – koncert na náměstí, od 19.00 hodin
13. 7. 2012 Teens Jazzband Velké Losiny – koncert dixielandové 

kapely na náměstí, od 19.00 hodin
21. 7. 2012 Horečkyfest 2012, 14.00 h., Amfiteátr na Horečkách
28. 7. 2012 Gulášové slavnosti, 9.30 h., Autokemp Frenštát p. R.
4. 8. 2012 Svátek dřeva, od 8.00 h., Amfiteátr na Horečkách
11. 8. 2012 Michal Prokop & Framus Five, 20.00 h., Autokemp 

Frenštát p. R.
17. 8. 2012 Swingtime Band, swingová tančírna, 19.00 h., náměstí
18. 8. 2012 Vlasta Redl, 19.00 h., Amfiteátr na Horečkách
24.–25. 8. 2012 Frenštátské slavnosti, kino a náměstí – mezinárodní 

folklorní festival
31. 8. 2012 Zgredybillies a NoWayBack, 19.00 h., náměstí

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

Chinaski na Dnu města
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1. 9. 2012 Den se záchranáři, od 13.00 h., Hasičské hřiště za 
domovem Hortenzie

7.–9. 9. 2012  Beskydská sedmička – Mistrovství ČR v horském 
maratonu, koncert Buty – náměstí

12. 10. 2012  Frenmusic – hudební festival – Dům kultury
1.–4. 11. 2012 Mezinárodní festival outdoorových filmů 2012 – kino
10. 11. 2012 Koncert Pocta městu: Janáčkova filharmonie, Petr 

Altrichter – kino
16.–17. 11. 2012 Předmartinské odpoledne a Martinský trh – soutěž 

o nejlepší vařonku a svatomartinskou husu
30. 11. 2012 Rozsvícení vánočního stromu a Adventní trh – náměstí
27. 12. 2012  Swingové vánoce – swingový festival – Dům kultury
Přijeďte se k nám podívat, bude to stát za to. TIC Frenštát p. R.

Z Valašského králoVstVí – cEstoVání – FrEnštátsko
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Veškeré produkty
Valašského království

naleznete na

Královský jarmark
Dárky z Valašského království

Produkty Valašského království
Valašský pas, samolepky, mince, publikace,
mapy, pohlednice, vesty, valašské švestky

v čokoládě, dárkové kazety…

Potřeby diplomatů VK

Studijní potřeby
Valašské královské univerzity

Soupravy pro řidiče VK

Potřeby pro piloty VK

Keramika

Slivovice
a netradiční destiláty

Kovářské a řezbářské výrobky

Kameny

Medoviny a medové výrobky

Balíčky zážitků…

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Valašského království



Areál hradu Štramberk
Štramber#ká Trúba

Otevírací doba Štramberské Trúby
květen–září denně 9.00–19.00 h. nebo déle

duben a říjen denně 9.00–17.00 h. nebo déle

listopad–březen so–ne 10.00–16.00 h. nebo déle

CENY VSTUPNÉHO:
Dospělí: 35 Kč, děti do 6 let zdarma, od 6 do 15 let: 25 Kč

V případě pěkného počasí a zájmu návštěvníků je otevřeno dle potřeby. Mimo 
tuto otevírací dobu je možno objednat prohlídku Štramberské Trúby za poplatek 
1 000 Kč + cena vstupenky. Prohlídky objednávejte na tel. +420 774 668 045, nebo 
truba@valasske-kralovstvi.cz

Štramberská Trúba
Kopec 77, 742 66 Štramberk
tel.: +420 774 668 045  
e-mail: truba@valasske-kralovstvi.cz
web: www.stramberskatruba.cz
 stramberskatruba
 Štramberská Trúba
GPS: N: 49˚35'32.29", E: 18˚6'58.31"

www.stramberskatruba.cz1�

Objevte hrad Štramberk – 4. nejkrásnější 
památku v ČR*. Hrad Štramberk stojící na 
skalnatém vrcholu tzv. Zámeckého kopce 
tvoří dominantu nejen malebného městečka 
Štramberk, nad jehož severozápadním okra-
jem historického centra se tyčí, ale celého 
Valašského království.
Kdy a kým byl Strahlenberg založen, není 
známo. V polovině 14. století byl hradem 
zeměpanským, majícím chránit zemské hra-
nice. Roku 1359 dal markrabě Jan – bratr 
Karla IV. obehnat podhradí městskou zdí 
a povýšil ho na město. Dalšími držiteli 
hradu byly rody pánů z Kravař, Cimbur-
ka, Boskovic a rod Žerotínů. Po bitvě na 
Bílé hoře roku 1620 připadlo štramberské 
panství Jezuitům, po zrušení tohoto řádu 
Tereziánské akademii ve Vídni.
Zásluhou štramberského lékaře Dr. Adolfa 
Hrstky byl hrad roku 1902 restaurován, věž 
opatřena střechou, ochozem a schody. V té 
době byla také postavena turistická útulna 
„U Jaroňků“. Nyní je hrad majetkem města 
Štramberk.

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

Náš tip: přímo ve věži je umístěna výstava 
„Cesta do paměti Štramberské Trúby“
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• 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, která má stejnou
otevírací dobu jako Štramberská Trúba

Prodávané zboží je možno zakoupit i v našem e-shopu
„Královský jarmark“ na www.kralovskyjarmark.cz

Další služby
• prodej vstupenek na Štramberskou Trúbu;
• prodej suvenýrů;
• netradiční prohlídky Trúby;
• organizace vašich programů a akcí;
• svatby;
• informační služby;
• Trúba internet zdarma;
• půjčovna dalekohledů;
• půjčovna stolních her;
• úschovna zavazadel;
 a další.

Prodejní galerie lidového řemesla v Jaroňkově útulně

Jaronkova útulna

www.stramberskatruba.cz
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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

listopad–březen
pátek

sobota–neděle
16.00–20.00 h. nebo déle
11.00–20.00 h. nebo déle

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

Turistická chata Dr. Hrstky
Informace/rezervace:
+420 777 663 474
chatahrstka@valasske-kralovstvi.cz 
web: www.stramberskatruba.cz
 Hrstkova chata

Jeskyně Slámova sluj Při kopání základů pro Hrstkovu 
chatu byla objevena ve vápencových útesech jeskyně hluboká 60 m. Tedy asi 
niveau štramberského náměstí. Nazvaná byla „Slojí Slámovou“. Pro svou 
nebezpečnost není volně přístupná, ale přesto máte možnost do ní nahléd-
nout skrze mříž. Vstup je zdarma.

Vinný sklep pod Trúbou V našem vinném sklípku najdete 
jak vynikající vína předních moravských vinařství, tak z celého světa. Nabí-
zíme vám vynikající a cenově dostupná vína sudová, stolní a odrůdová, ale 
i dražší přívlastková a oceněná. Vína můžete ochutnat i v turistické Chatě 
Dr. Hrstky. Ochutnávky se sommelierem prosím objednávejte a rezervujte 

na tel. 571 655 196. Podrobnější informace o tom, jak může vaše degustace probíhat, naleznete 
na stránkách www.balickyzazitku.cz „Cesta za poklady vinného sklepa pod Trúbou“.

Jeskyně Slámova sluj

Vinný sklep pod Trúbou

Turistická chata Dr. Hrstky – historie V roce 1925 slavil štramberský odbor KČT 30 let své činnosti. U této příležitosti čle-
nové odboru zprovoznili 2 budovy – restaurovanou útulnu „Jaroňkovu“ pod Trúbou (dříve „U Mědínků“) a nově postavenou „Chatu Rašínovu“, která 
někdy po II. světové válce byla přejmenována na „Chatu Dr. Hrstky“. Tato 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 v místech dnešní Jaroňkovy útulny.

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, grilování • pořádání cestovatel-
ských přednášek • Free Wifi • vodní dýmka • impro-
vizované hudební večery (k dispozici pianino, kytary, 
akordeon) • studium na Fakultě pálení a slivovico-
vých věd • zajištění ubytování ve Štramberku…

www.stramberskatruba.cz
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PRO FIRMY
• Využijte tohoto jedinečného místa pro vaši 
firemní akci, prezentaci, školení či večírek. 
Pozvěte své obchodní partnery a připravte jim nezapomenutelný záži-
tek u nás na hradě! Občerstvení zajistíme, program připravíme, úsměv 
a spokojenost zaručíme!

• Teambuilding a teamspirit: Hledání štramberské-
ho 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. Dějištěm programu nemusí být pouze 
Štramberská Trúba. Navíc vám můžeme zajistit i ubytování ve stylových 
roubenkách či luxusním hotelu, stačí si vybrat!

Tomáš Harabiš
školník

KAMPUS
ZÁŽITKOVÉ UNIVERZITY

A ZÁŽITKOVÉ ŠKOLY

Brno

Praha

Česká republika

Ostrava

Štramberk

PRO KAŽDÉHO
• Udělejte si u nás svatební hostinu, oslavu, 
akci, nebo si Chatu Dr. Hrstky pronajměte! 
Nabídneme vám kompletní zázemí chaty Dr. Hrstky, zajistíme zasedací 
pořádek, výzdobu i technické zázemí. K dispozici je vlastní dataprojek-
tor, plátno i audio zařízení s mikrofonem. Na objednávku vám připra-
víme jakýkoliv hlavní chod. Možnost venkovního grilování, opékání 
špekáčků, netradičního výstupu na Štramberskou Trúbu, či jakýkoliv 
zábavný program šitý na míru.

Co vám můžeme dále nabídnout?
PRO ŠKOLY
• Hradní zážitková škola: Využijte naší Hradní školy 
a akademie a užijte si den u nás na hradě, zapojte se do zajímavých akti-
vit a najděte ukrytý štramberský poklad!

• Pořádání přednášek, škola v přírodě: Nabízíme 
vám zázemí našeho hradu pro pořádání škol v přírodě, studijních před-
nášek či alternativního studia na zajímavém místě. Kouzelné venkovní 
prostředí a útulné zázemí Chaty Dr. Hrstky předurčuje ke kvalitnímu stu-
dijnímu zážitku. Možnost zapůjčení dataprojektoru je samozřejmostí.

www.stramberskatruba.cz



Plánujete dovolenou, výlet, aktivity, akce, pobyt v této lokalitě?
KontaKtujte naši cestovní Kancelář

Více informací o jednotlivých produktech získáte na našich
webových stránkách níže nebo v naší Ck!

k o P ř i v n i c e  ¢ Š t r a m b e r k  ¢ h u k v a l d y  ¢ P ř í b o r

v a l a Š s k é  k r á l o v s t v í
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+420 571 655 196 ¢ +420 774 668 011 ¢ info@balickyzazitku.cz ¢ www.balickyzazitku.cz

¢ Životní jízda – škola spolujezdce
¢ Mobilní lanové centrum – lanové atrakce
¢ Roztáhněte svá křídla – seznámení s paraglidingem
¢ Jednodenní kurz jezdectví
¢ Seznámení s jezdectvím
¢ Hvězdářský balíček zážitků
¢ Tancem kolem světa
¢ Paráda na záda
¢ Na vodě za vodou
¢ Lanové překážky aneb překonej sám sebe
¢ Točte s námi! Služby pro filmové a televizní 

produkce
¢ Konferenční servis

Tipy pro firmy a skupiny
Studium na Valašské královské univerzitě
¢ Fakulta pálení a slivovicových věd
¢ Fakulta aktivit a zážitků
¢ Honba za Štramberským pokladem
¢ Pasování na občany VK

Tipy na ubytování
Hotel Tatra • Hotel Olympia
Penzion Pod Bílou horou
Hotel Stadion

Dakar Tatra&Subaru ride na 
polygonu Tatra Kopřivnice

Loprais Tatra Team – DAKAR 
RIDE

Velká historická jízda V koňském sedle s rodinou

Zažijte s námi!
 aktivity • akce • PrOgramy • výlety • PObyty • dOvOlené

cesty • ZájeZdy • exPedice • balíčky Zážitků

1�

Tipy na atrakce
Technické muzeum Tatra
Muzeum Fojtství
Lašské muzeum
Rozhledna na Bílé hoře
Zřícenina hradu Šostýn
Koupaliště Kopřivnice
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Plánujete dovolenou, výlet, aktivity, akce, pobyt v této lokalitě?
KontaKtujte naši cestovní Kancelář

Více informací o jednotlivých produktech získáte na našich
webových stránkách níže nebo v naší Ck!

k o P ř i v n i c e  ¢ Š t r a m b e r k  ¢ h u k v a l d y  ¢ P ř í b o r

v a l a Š s k é  k r á l o v s t v í

+420 571 655 196 ¢ +420 774 668 011 ¢ info@balickyzazitku.cz ¢ www.balickyzazitku.cz 1�
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¢ Den v dakarském bivaku
¢ Loprais Tatra Team – DAKAR RIDE
¢ Loprais Tatra Team – DAKAR RIDE jen pro Vás!
¢ Letem nad valašským světem
¢ Kovbojské dovednosti
¢ Základy dorozumívání člověka a koně
¢ Aktivní den v zimních Beskydech – Ráztoka
 – Pustevny – Radhošť
¢ Chůze na sněžnicích – pro začátečníky i pokročilé
¢ Beskydy na kole aneb cyklozážitky s Radegastem
¢ Slaňování na Pustevnách aneb na lanech v Beskydech
¢ Tarzánie – lanové dobrodružství v Beskydech
¢ Koloběžky a lana s příchutí adrenalinu – Pustevny

¢ Koloběžky a lana pro celou rodinu 
– Pustevny

¢ Motokáry
¢ U valašského mlynáře
¢ Beskydské hory s objektivem
¢ Cyklo výlet Beskydami pro celou rodinu 

– Pustevny a okolí
¢ Na horském kole kopci i dolinami Beskyd
¢ Okolo Frenštátu ve veteránu
¢ Čas pro krásu
¢ Kompletní proměna
¢ Dokonalé uvolnění

Tipy pro firmy a skupiny
Studium na Valašské královské univerzitě
¢ Fakulta pálení a slivovicových věd
¢ Fakulta aktivit a zážitků
¢ Valachyjáda
¢ Pasování na občany VK

Tipy na ubytování
Hotel Troyer • Hotel Ráztoka
Hoský hotel Radegast
Hotel Tanečnica
Hotel U Lip Hotel

Studium na fakultě pálení 
a slivovicových věd

Studium na Valašské královské 
univerzitě Horské výpravy a výlety

Zažijte s námi!
 aktivity • akce • PrOgramy • výlety • PObyty • dOvOlené

cesty • ZájeZdy • exPedice • balíčky Zážitků

v a l a Š s k é  k r á l o v s t v í

Plánujete dovolenou, výlet, aktivity, akce, pobyt v této lokalitě?
KontaKtujte naši cestovní Kancelář

Více informací o jednotlivých produktech získáte na našich
webových stránkách níže nebo v naší Ck!

objevujte FrenŠtátsko, aneb do b e s k y d Z a aktivitami Z á žitky a Z a kulturou!
t r o j a n o v i c e  ¢ r á Z t o k a  ¢ P u s t e v n y  ¢ r a d h o Š ť

Valašské hry
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www.skialpin.cz

Celoroční provoz lanové dráhy
8.00–18.00 h.

SKIALPIN
PuStevNy
Info: www.skialpin.cz

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

Panoráma TV denně živě
Po–Ne 8.00–8.30 hodin na ČT 2

+420 571 655 196 ¢ +420 774 668 011 ¢ info@balickyzazitku.cz ¢ www.balickyzazitku.cz

v a l a Š s k é  k r á l o v s t v í

Plánujete dovolenou, výlet, aktivity, akce, pobyt v této lokalitě?
KontaKtujte naši cestovní Kancelář

Více informací o jednotlivých produktech získáte na našich
webových stránkách níže nebo v naší Ck!

objevujte FrenŠtátsko, aneb do b e s k y d Z a aktivitami Z á žitky a Z a kulturou!
t r o j a n o v i c e  ¢ r á Z t o k a  ¢ P u s t e v n y  ¢ r a d h o Š ť
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¢ Akce a programy ve Valašském muzeu v přírodě
¢ Sněz co zmůžeš aneb Pivovarská hospoda
 Rožnovského pivovaru Vás zve…
¢ Exkurze s ochutnávkou v Rožnovském pivovaru
¢ Pivní koupel s rituálem Fiji v Rožnovských pivních 

lázních
¢ Tantrická masáž v Rožnovských pivních lázních
¢ Životní jízda – škola spolujezdce
¢ Ledové lezení
¢ Lezení na umělé stěně
¢ Čas pro krásu
¢ Přelet za obzor
¢ Bz Vzhůru do oblak

¢ BZ Den u koní
¢ Gibonův lanový balíček
¢ Den v nahrávacím studiu

Tipy pro firmy a skupiny
Studium na Valašské královské univerzitě
¢ Fakulta pálení a slivovicových věd
¢ Fakulta aktivit a zážitků
¢ Valachyjáda
¢ Pasování na občany VK

Tipy na ubytování
a aktivity
Hotel Horal 
Beskydský hotel Relax
Wellness resort ENERGETIC a Koliba 
Kordulka
Valašské muzeum v přírodě
GIBON PARK – Areál koupaliště
Rožnovské pivní lázně

Studium na Valašské královské 
univerzitě

Pasování na občany Valašského království Hýčkání v Rožnovských pivních lázních

Zažijte s námi!
 aktivity • akce • PrOgramy • výlety • PObyty • dOvOlené

cesty • ZájeZdy • exPedice • balíčky Zážitků

Studium na fakultě pálení 
a slivovicových věd

v a l a Š s k é  k r á l o v s t v í

Plánujete dovolenou, výlet, aktivity, akce, pobyt v této lokalitě?
KontaKtujte naši cestovní Kancelář

Více informací o jednotlivých produktech získáte na našich
webových stránkách níže nebo v naší Ck!

¢ r o ž n o v  P o d  r a d h o Š t ě m  ¢ b e č v y
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reception@becva-villaresort.cz

ApArtmán/villA

ubytování

Beskydy – Valašsko

Jezdecký areál na Pasekách
Sladské 1053 +420 774 261 182

+420 571 655 196 ¢ +420 774 668 011 ¢ info@balickyzazitku.cz ¢ www.balickyzazitku.cz ��

v a l a Š s k é  k r á l o v s t v í

Plánujete dovolenou, výlet, aktivity, akce, pobyt v této lokalitě?
KontaKtujte naši cestovní Kancelář

Více informací o jednotlivých produktech získáte na našich
webových stránkách níže nebo v naší Ck!

¢ r o ž n o v  P o d  r a d h o Š t ě m  ¢ b e č v y

Rožnovské pivní lázně
Pivovarská 6

756 61 Rožnov p. R.  

www.roznovskepivnilazne.cz
Telefon do lázní +420 774 430 000
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¢ Večírek s vůní slivovice
¢ Mobilní lanové centrum – lanové atrakce
¢ Ohňová show „Vzývání ohně“
¢ Netradiční prohlídka Vizovického zámku
¢ Trnkobraní – zážitek pro celou rodinu
¢ Vizovice pro seniory
¢ Trnky brnky show

Tipy pro firmy a skupiny
Studium na Valašské královské univerzitě
¢ Fakulta pálení a slivovicových věd
¢ Fakulta aktivit a zážitků
¢ Valachyjáda
¢ Pasování na občany VK

Tipy na ubytování
Valašský šenk Vizovice 
Revika
Penzion pod zámkem Vizovice
Penzion Sokolovna Vizovice
Penzion úsvit
Lesní penzion Bunč (Chřiby)
Rekreační areál Kamínka (Chřiby)

Netradiční návštěva království 
slivovice v Distillery Landu

Studium na fakultě pálení 
a slivovicových věd

Valašské hry

Zažijte s námi!
 aktivity • akce • PrOgramy • výlety • PObyty • dOvOlené

cesty • ZájeZdy • exPedice • balíčky Zážitků

Pasování na občany Valašského 
království

Tipy na a aktivity
a akce
Distillery Land Rudolf Jelínek
Zámek Vizovice
Galerie Mariette
Vizovické trnkobraní
Masters of rock

v a l a Š s k é  k r á l o v s t v í

Plánujete dovolenou, výlet, aktivity, akce, pobyt v této lokalitě?
KontaKtujte naši cestovní Kancelář

Více informací o jednotlivých produktech získáte na našich
webových stránkách níže nebo v naší Ck!

¢ v i Z o v i c e  –  h l a v n í  m ě s t o  s l i v o v i c e
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Zlín

Vsetín

Uherské
Hradiště

Kroměříž

www.bunc.cz

Restaurace a ubytování
v příjemném prostředí
chřibských lesů

  stylové ubytování v penzionu a dřevěných srubech
  vynikající kuchyně a kompletní nabídka výrobků R. JELÍNEK
  vnitřní a venkovní dětský koutek
  whirlpool, parní lázeň, laserová střelnice, vinný sklípek
  rodinná setkání, oslavy, svatby, fi remní školení

                      Najdete nás na cyklotrasách 5013, 5158, 5018 a 473.
                      T  +420 573 365 302, M +420 603 339 793, E info@bunc.cz

Zlín

Vsetín

Uherské
Hradiště

Kroměříž

Sportovní areál se stylovou 
restaurací a ubytováním 
uprostřed chřibských lesů

  skvělá kuchyně, zvěřinové speciality, kompletní sortiment R. JELÍNEK
  víceúčelové sportoviště (tenis, fotbal, volejbal a basketbal)
  školní výlety, školy v přírodě, letní dětské tábory,
  soustředění, rodinné dovolené, setkání, svatby
  cyklotrasy, hipostezky, turistické trasy

                      K areálu dojedete po cyklotrase 5018.
                      T  +420 573 368 150, M +420 774 999 940, E info@kaminka.cz www.kaminka.cz

+420 571 655 196 ¢ +420 774 668 011 ¢ info@balickyzazitku.cz ¢ www.balickyzazitku.cz ��

v a l a Š s k é  k r á l o v s t v í

Plánujete dovolenou, výlet, aktivity, akce, pobyt v této lokalitě?
KontaKtujte naši cestovní Kancelář

Více informací o jednotlivých produktech získáte na našich
webových stránkách níže nebo v naší Ck!

¢ v i Z o v i c e  –  h l a v n í  m ě s t o  s l i v o v i c e
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¢ Letem nad valašským světem – tandemový let
¢ Fotografické a vyhlídkové lety s Royal Wallachian 

Squadron
¢ Velká historická jízda – vyhlídkové jízdy ve 

veteránech
¢ Exkurze do budoucnosti (Hyundai)
¢ Do terče si střel jako Vilém Tell
¢ Mobilní lanové centrum
¢ Dobrodružství od západu do východu slunce –
 noční turistika v Beskydech
¢ Na horském kole kopci i dolinami Beskyd
¢ Let na motorovém padáku

¢ MTB přejezd Beskyd
¢ Beskydské vrcholy v noci – noční túry 

v Beskydech
¢ Staň se lovcem aneb lov jako ve 

středověku
¢ Beskydské hory s objektivem

Tipy pro firmy a skupiny
Studium na Valašské královské univerzitě
¢ Fakulta pálení a slivovicových věd
¢ Fakulta aktivit a zážitků
¢ Valachyjáda
¢ Pasování na občany VK

Tipy na ubytování
Hotel Silesia (Frýdek-Místek)
Penzion U Křivého psa
Hotel Nošovice
Penzion radegastův šenk
Penzion Sport relax club
Hotel Godula
Penzion na Prašivé

Beskydy na kole aneb 
cyklozážitky s Radegastem

Výprava za Radegastovým pokladem
Dobrodružství od západu do východu 
slunce – noční turistika v Beskydech

Zažijte s námi!
 aktivity • akce • PrOgramy • výlety • PObyty • dOvOlené

cesty • ZájeZdy • exPedice • balíčky Zážitků

Radegastovy hry aneb zábavné klání 
nejen o vůdce Radegastovy družiny

v a l a Š s k é  k r á l o v s t v í

Plánujete dovolenou, výlet, aktivity, akce, pobyt v této lokalitě?
KontaKtujte naši cestovní Kancelář

Více informací o jednotlivých produktech získáte na našich
webových stránkách níže nebo v naší Ck!

¢ n o Š o v i c e  –  k d e  s e  P i v o  v a ř í ,  t a m  s e  d o b ř e  d a ř í

Pivovar Radegast zve návštěvníky
na novou exkurzní trasu

Pivovar Radegast,
739 51 Nošovice
Otevřeno denně.

Tel: +420 558 602 566
E-mail: exkurze@radegast.cz 

www.pivovar.radegast.cz
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v a l a Š s k é  k r á l o v s t v í

Plánujete dovolenou, výlet, aktivity, akce, pobyt v této lokalitě?
KontaKtujte naši cestovní Kancelář

Více informací o jednotlivých produktech získáte na našich
webových stránkách níže nebo v naší Ck!

¢ n o Š o v i c e  –  k d e  s e  P i v o  v a ř í ,  t a m  s e  d o b ř e  d a ř í

Pivovar Radegast zve návštěvníky
na novou exkurzní trasu

Pivovar Radegast,
739 51 Nošovice
Otevřeno denně.

Tel: +420 558 602 566
E-mail: exkurze@radegast.cz 

www.pivovar.radegast.cz
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¢ Tandem paragliding – vzhůru do oblak
¢ Vzduchoplavba – let balonem
¢ Seznámení s jezdectvím
¢ Horem dolem na čtyřkolce
¢ Na skákacích botách za zážitky
¢ Buďte ještě krásnější
¢ Paintball s profesionálním trenérem
¢ Masáž lávovými kameny
¢ Dokonalá péče
¢ Ohňová show „Vzývání ohně“
¢ Šermířská pohádka

Tipy pro firmy a skupiny
Studium na Valašské královské univerzitě
¢ Fakulta pálení a slivovicových věd
¢ Pasování na občany VK
¢ Honba za Štramberským pokladem
¢ Slaňování z Trúby
¢ Historické a pravěké hostiny

Tipy na ubytování
Hotel Abácie
Penzion a chatová osada Na Skalkách
Zámeček pod hradem Nový Jičín
Hotel Rusty’s
Hotel Praha 
Penzion U Dubu
Penzion-hotel starojická pizza****
Lyžařská chata Svinec

Tipy na aktivity
Muzeum Novojičínska
Muzeum klobouků
Žerotínský zámek
Stará pošta
Hrad Starý Jičín

Pilotem na zkoušku

Na horském kole podhůřím Beskyd 
– pro skupiny

Zažijte s námi!
 aktivity • akce • PrOgramy • výlety • PObyty • dOvOlené

cesty • ZájeZdy • exPedice • balíčky Zážitků

Velká historická jízda – vyhlídkové 
jízdy ve veteránech

Masáže a wellness

v a l a Š s k é  k r á l o v s t v í

Plánujete dovolenou, výlet, aktivity, akce, pobyt v této lokalitě?
KontaKtujte naši cestovní Kancelář

Více informací o jednotlivých produktech získáte na našich
webových stránkách níže nebo v naší Ck!

¢ n o v ý  j i č í n  ¢ starý jičín – relaxace, volný čas, dovolená v Podhůří beskyd
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Plánujete rodinný výlet do Beskyd? Hledáte ubytování na víkend s partnerem nebo 
přáteli? Organizujete firemní akci, konferenci nebo teambuilding? Využijte služeb 
wellness hotelu Abácie v Novém Jičíně.
Poskytneme Vám zázemí pro veškeré firemní, společenské i soukromé akce, kde 
potřebujete kvalitní servis a ubytování. Disponujeme technikou i prostorem pro 
pořádání rodinných oslav stejně jako pracovních meetingů, konferencí, kongresů či 
relaxačních víkendů. Ubytovací kapacita hotelu je 48 lůžek ve 23 pokojích.

Wellness atrakce
hotelu abácie

sportcentrum aktivity
hotelu abácie

n Whirlpool 
n Tepidarium 
n Finská sauna 
n Vario sauna
n parní solná lázeň
n inFra sauna 
n kneippůV chodník 
nochlazoVací bazén 
nochlazoVací Vědro
n priVáTní sauna

n FiTness cenTrum
nmulTiFunkční VenkoVní kurT
nmulTiFunkční TělocVična
n badminTon
n squash
n boWling
n sWinn cycling
nmasáže
n kosmeTika n kadeřnicTVí
n děTské hřišTě

B. Martinů 1884/1
741 01 nový Jičín

www.hotelabacie.cz

OTEVÍRACÍ DOBA restaurace inSPiraCE
Pondělí–Neděle: 11.00–23.00 hodin

tel.: Recepce hotelu +420 556 770 711
e-mail: recepce@hotelabacie.cz

tel.: Recepce sportcentrum +420 556 770 713
e-mail: sportcentrum@hotelabacie.cz

OTEVÍRACÍ DOBA Sportcentrum abácie
Pondělí–Neděle: 9.00–23.00 hodin

+420 571 655 196 ¢ +420 774 668 011 ¢ info@balickyzazitku.cz ¢ www.balickyzazitku.cz ��

v a l a Š s k é  k r á l o v s t v í

Plánujete dovolenou, výlet, aktivity, akce, pobyt v této lokalitě?
KontaKtujte naši cestovní Kancelář

Více informací o jednotlivých produktech získáte na našich
webových stránkách níže nebo v naší Ck!

¢ n o v ý  j i č í n  ¢ starý jičín – relaxace, volný čas, dovolená v Podhůří beskyd
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studijní místo: Muzeum Novojičínska – PaMátNík J. a. koMENského VE FulNEku
 kostEl sV. JosEFa Při kaPuCíNskéM kláštEřE VE FulNEku

Památník Jana amose 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: duben–říjen úterý–neděle 9.00–12.00 13.00–16.00 h.
 listopad–březen denně kromě soboty 9.00–12.00 13.00–16.00 h.

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

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.

Otevírací doba: úterý–pátek, neděle 9.00–12.00 13.00–16.00 h.

Muzeum klobouků, historie města Nového Jičína, muzejní a výtvarné výstavy

Žerotínský zámek v Novém Jičíně, 28. října 12, 741 11 Nový Jičín
tel./fax: +420 556 701 156, 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. sobota–neděle 9.00–16.00 h.
 říjen–březen  úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–16.00 h. neděle 9.00–15.00 h.
 V říjnu otevřeno i v sobotu

studijní místo: Muzeum Novojičínska – ŽErotíNský ZáMEk V NoVéM JičíNě

Zámek kunín, 742 53 Kunín 1, tel./fax: +420 556 749 420, e-mail: ic@kunin.cz, 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 – ZáMEk kuNíN

Geologie, paleontologie, prehistorie a příroda Štramberka a okolí. Historie a národopis města Štramberka

Muzeum ve štramberku, Náměstí 31, 742 66 Štramberk
tel.: +420 556 852 284, e-mail: ovmnj@atlas.cz, web: www.muzeum.novy-jicin.cz

Otevírací doba: duben–září úterý–neděle 9.00–12.00 13.00–17.00 h.
 říjen–březen úterý–neděle 9.00–12.00 13.00–16.00 h.

studijní místo: Muzeum Novojičínska – MuZEuM a PaMětNí síň s. FrEuda V PříBořE

Devět stálých expozic, muzejní a výtvarné výstavy

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. sobota–neděle 9.00–15.00 h.
 1. 11.–31. 3. v sobotu zavřeno

studijní místo: Muzeum Novojičínska – MuZEuM VE FrENštátě Pod radhoštěM

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 štraMBErku

Život a dílo Františka Palackého, historie Hodslavic

Památník Františka Palackého v hodslavicích, 742 71 Hodslavice 108
tel.: +420 556 750 555, e-mail: ovmnj@atlas.cz, web: www.muzeum.novy-jicin.cz

Otevírací doba: duben–říjen na požádání

Pamětní síň malířky Heleny Salichové. Historie města Klimkovice. Přírodní poměry Poodří

Muzeum v klimkovicích, Lidická 1, 742 83 Klimkovice
tel.: +420 737 933 758, +420 556 701 156, e-mail: ovmnj@atlas.cz, www: muzeum.novy-jicin.cz

Otevírací doba: čtvrtek 9.00–12.00 13.00–16.00 h. sobota 9.00–12.00 h.
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lokalita: Fulnek

studijní místo: Muzeum Novojičínska – PaMátNík F. PalaCkého V hodslaViCíCh lokalita: Hodslavice

lokalita: Štramberk

lokalita: Příbor

lokalita: Frenštát p. R.

lokalita: Nový Jičín

lokalita: Kunín

studijní místo: Muzeum Novojičínska – MuZEuM V kliMkoViCíCh lokalita: Klimkovice
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vaše akce, aktivity, výlety a zájezdy nejen do království
si naplánujte z pohodlí vašeho domova či kanceláře!

www.balickyzazitku.cz – Web for your � senses
www.zazitkovauniverzita.cz

sestavíme vám originální program/dovolenou na míru

www.valasske-kralovstvi.cz www.stramberskatruba.cz



Dopravní společnost VALAŠI s. r. o. 
byla založena v roce 2005, za šest let 
jsme však díky předchozím zku-
šenostem získali příznivé renomé 
v oboru autodopravy a zasílatelství. 
Vlastníme 20 vozových jednotek, 
specializujeme se na dopravu chla-
dírenskými 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.

tel.: +420 571 620 526
+420 739 055 375
+420 739 284 781

fax: +420 571 610 630
e-mail:
valasi-trans@valasi-trans.cz

VALAŠI s. r. o.
Nejčasteji jezdíme do Španělska 
a Portugalska, ale stranou samozřej-
mě 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.

OfIcIáLní dOprAVce VALAŠskéhO kráLOVst Ví www.valasi-trans.cz

Zpracování zakázky od prvního návrhu až po konečnou realizaci• 
Tisk a distribuce • 
Vysoká kvalita grafi ckých řešení• 
Neotřelý nápaditý design • 
Spolupráce se špičkovými fotografy • 
Bohatý archiv fotografi í • 

sazba reklamních tiskovin, katalogů, novin, časopisů, fotografi cké montáže  a retuše, billboardy, návrhy log, etiket

Valašské královské grafi cké studio, tel.: +420 777 668 033, e-mail: studio@valasske-kralovstvi.cz

sazba reklamních tiskovin, katalogů, časopisů, fotografické montáže a retuše, billboardy, návrhy logotypů, etiket,
vizitkové systémy, plnobarevný i černobílý tisk na malonákladovém stroji, kroužková vazba, laminace

Valašské královské grafické studio, tel.: +420 777 668 033, e-mail: studio@valasske-kralovstvi.cz
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www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz • www.zazitkovauniverzita.cz

Z Valašského králoVstVí – cEstoVání – trojanoVicE

Trojanovice
jsou horskou obcí v Beskydech 
rozprostírající se pod masivy Noří-
čí hory 1 047 m n. m., Radhoště 
1 129 m n. m. a Velkého Javorníku 
918 m n. m.
Byly původně pasekářskou obcí, 
kterou založil v roce 1748 olo-
moucký biskup a kardinál Ferdi-
nand Julius Troyer (1698–1758).
Obec má rozlohu 3583 ha, dvě 
třetiny plochy obce pokrývají lesy. 
Vzhledem ke značné rozloze je obec 
rozdělena na čtyři hlavní části: Bys-
tré, Lomná, Pod Radhoštěm a Pod 
Javorníkem.

Pustevny
Výška: 1 018 m n. m.
Loc: 49˚29'22.5''N, 18˚15'54.2''E

Významné turistické středisko, kte-
rému dominují Jurkovičovy stavby 
– Libušín a Maměnka. Stavby jsou 
srubové, v lidovém slohu, v interi-
érech doplněné o malby Mikoláše 
Alše. Mezi nejstarší stavby na Pus-
tevnách patří také kamenná chata 
Šumná a hotel Tanečnica. V roce 
1965 byla postavena na Pustev-
nách koliba Valaška. K Pustevnám 
patří také rozhledna Cyrilka, která 
stojí na cestě z Pusteven na Rad-
hošť. Z Cyrilky je nádherný výhled 

Radhošť
Výška: 1 129 m n. m.
Loc: 49˚29'31.2''N, 18˚13'21.7''E

Hora Radhošť je často nazývána 
s přídomkem „památná“. Svým 
významem a zájmem obyvatel se 
skutečně jedná o nejznámější a nej-
významnější vrchol v Moravsko-
slezských Beskydech. Na vrcholu 
se nachází Kaple sv. Cyrila a Meto-
děje a sousoší této svaté dvojice. 
Dále je zde umístěn vysílač a hotel 
Radegast. Při dobrém počasí je 
možno vidět Jeseníky i Vysoké 
Tatry. Vrchol je oblíben také díky 
nenáročnému přístupu z Pusteven.

na celé Pustevny s pozadím vrcho-
lů Tanečnice, Kněhyně, Čertova 
mlýna a Lysé hory. Je odtud také 
nádherný pohled na Trojanovice 
i město Frenštát p. R. Za dobré 
viditelnosti můžeme spatřit na 
východě i Velkou Fatru či velikány 
Vysokých Tater. 
Pustevny jsou pojmenované po 
poustevnících, kteří zde žili do 
roku 1874, kdy zemřel poslední 
poustevník Felix. Pustevny tvo-
ří sedlo mezi vrcholem Okruhlý 
a hřebenem Radhoště. Dostat se 
sem můžete sedačkovou lanovkou 
z Ráztoky nebo po hlavní příjezdo-
vé cestě směrem z Rožnova p. R., 
přes Dolní a Prostřední Bečvu.

Sportovní vyžití
Turistika
Naučná stezka Radegast
Klasická hřebenová trasa z Pusteven 
okolo vyhlídky Cyrilka a sochy Rade-
gasta na vrchol bájného Radhoště. 
Délka 4 km. Devět zastavení s pří-
běhy o beskydské přírodě, krajině, 
historii, lidech, bohu Radegastovi 
i podzemí. Podobné horské louky a vý- 
hledy najdete málokde. Délka: 9 km

Naučná stezka Čertův mlýn 
Pohodlná trasa bez většího převýše-
ní, z větší části vhodná i pro cyklisty 
a v zimě pro běžkaře. Z Pusteven 
(parkoviště) okolo jezírka Mořské 
oko a úbočím Čertova mlýna k turis-
tické chatě Martiňák. Délka: 8 km.

Cykloturistika 
Maralův kopec–Sportovní areál 
Bystré–Díla–Lomná centrum–Kar-
lovice–místní část Pod Radhoštěm–
místní část Pod Javorníkem–Horeč-
ky. Délka: 12,8 km

Horečky–sedlo Velkého Javorníku 
–vrchol Velkého Javorníku–sedlo 
Velkého Javorníku–sedlo Pindula 
–Ráztoka–Pustevny. Délka: 26,2 km

Pustevny–chata Zmrzlý–údolí By-
strého potoka–Maralův kopec
Délka: 8,8 km

Trojanovský cyklookruh. Délka: 47,8 km

Jezdectví
Trojanovice team se skládá ze dvou 
jezdeckých klubů: TJ JK Trojanovice 
a SKL Trojanovice.
www.konetrojanovice.estranky.cz

Lanové centrum Tarzanie
Nachází se v těsné blízkosti parko-
viště u hotelu Ráztoka, pod spodní 
stanicí lanové dráhy na Pustevny. 

Lanové překážky jsou zavěšeny 
na stromech ve výšce 4 až 12 m 
nad zemí. www.tarzanie.cz

Motokáry
www.motokara.wz.cz

Ubytování
Horský hotel Troyer
www.troyer.cz

Hotel Ráztoka
www.raztoka.cz

Hotel Beskyd
www.hotelbeskyd.cz

Hotel U Kociána
www.hotelukociana.cz

Hotel U lip
www.hotel-beskydy.cz

Koliba Valaška
www.libusin-mamenka.cz

zdroj: www.trojanovice.cz

Zvonička na Horečkách – 
Strážkyně Beskyd 

sazba reklamních tiskovin, katalogů, časopisů, fotografické montáže a retuše, billboardy, návrhy logotypů, etiket,
vizitkové systémy, plnobarevný i černobílý tisk na malonákladovém stroji, kroužková vazba, laminace

Valašské královské grafické studio, tel.: +420 777 668 033, e-mail: studio@valasske-kralovstvi.cz

Tato otevřená duchovní stavba symbolizuje nesouhlas obyvatel s těžbou 
uhlí v Beskydech. Iniciátorem stavby bylo občanské sdružení Naše Besky-
dy. Moderní design zvoničky je dílem architektů Kamila Mrvy a Martina 
Rosy. Stavba vychází z valašské lidové tradice jednoduchých dřevěných 
zvoniček. Vedle celodřevěné konstrukce s šindelovým pláštěm stojí osmi-
metrové stožáry ze tří modřínových trámů nesoucích třicet kilogramů váží-
cí zvon z dílny v Halenkově, který bude odzvánět umíráček dolu Frenštát. 
Kromě loga občanského sdružení Naše Beskydy, znaku Trojanovic a Fren-
štátu nese zvon jména 37 měst a obcí, které se spojily proti těžbě uhlí v Bes-
kydech. Na spodním okraji zvonu je vysázen citát frenštátského rodáka 
Josefa Kaluse „Kdo hory mé haní, jako by mne haněl, kdo hory mé chválí, 
jak by se mi klaněl.“ 
Poprvé se symbolický umíráček rozezněl při třetím výročí Uzamčení země 
Valašské na 100 roků 15. května 2010.
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štramBErk | koPřiVnicE | hukValdy | PříBor

10 +1 tipů pro cestu do Lašské brány Beskyd

www.lasska-brana.cz

 1| Štramberská trúba 

Městskou památkovou rezervaci při štramberském hradu tvoří zejména 
lidová architektura valašských chalup, takzvaných roubenek. Najdeme je 
především na Horní a Dolní Baště, jedny z nejkrásnějších potom v Jaroň-
kově neboli štramberské „Zlaté uličce“. Domky pocházejí z 18. a 19. sto-
letí stejně jako větší domy na malebném náměstí s barokním kostelem 
sv. Jana Nepomuckého. Charakteristickému panoramatu Štramberka 
vévodí proslavená Trúba. Jedná se o obrannou válcovou věž, pozůstatek 
štramberského hradu, která dnes slouží jako rozhledna. Štramberk patří 
k nejnavštěvovanějším cílům Moravskoslezského kraje.

Nejen milovníci motorů ocení kopřivnické Technické muzeum Tat-
ra, kde je kromě unikátů z dob počátků automobilismu – včetně 
jednoho z prvních automobilů na světě – vystaven například vůz 
slavných cestovatelů Hanzelky a Zikmunda, nákladní vůz Karla 
Lopraise, několikanásobného vítěze rallye Paříž–Dakar, nebo 
rarity jako prototyp motorových saní. Za kořeny automobilky ale 
musíte do nejstarší dochované kopřivnické budovy, dnes se zde 
nachází Muzeum Fojtství. V muzeu je stálá expozice věnovaná 
historii Kopřivnice a počátkům místní kočárové výroby.

Jeden z největších moravských hradů byl založen 
v první polovině 13. století hrabaty z Hückeswagenu. 
Díky svému mohutnému opevnění nebyl zřejmě nikdy 
dobyt. Přečkal i boje třicetileté války a osudným se 
mu stal až zničující požár roku 1762. Po něm již nebyl 
udržován s výjimkou kaple sv. Ondřeje, obnovené 
v 19. století. Hrad obklopuje rozsáhlá obora s daň-
ky a muflony. Určitě upoutají chráněné buky lesní 
s obnaženými kořeny a obvodem kmene až 465 cm.

 2| technické muzeum tatra kopřivnice  3| hrad hukvaldy s oborou

Ačkoli o postavení mohyly na vrcholu Bílé hory 
usilovali místní již počátkem 20. století, rozhledna, 
spojená s funkcí vysílače, zde byla zbudována až 
v roce 2000. Její výsostně moderní konstrukce byla 
inspirována spirálou života – šroubovicí DNA, která 
se vine kolem dříku věže. V případě pěkného počasí 
z rozhledny dohlédneme do Ostravy a na nejvyšší 
vrcholy Beskyd a Jeseníků.

 4| rozhledna na bílé hoře
Příborskou městskou 
památkovou rezervaci 
tvoří převážně renesanč-
ní a barokní stavby na 
náměstí a v jeho okolí. 
Sepětí s olomouckým 
biskupstvím nezapře 
hojný počet památek cír-
kevního charakteru, mezi 
nimi zejména barokní 

farní kostel Narození P. Marie. Jméno kardinála Dietrichsteina nese i jeden 
z nejvzácnějších renesančních domů na náměstí, kterému dominují mari-
ánské sousoší a litinová kašna Dívky s vázou. V části objektu bývalého 
piaristického komplexu je umístěna vzácná knihovna, v další pak sídlí 
Městské muzeum s pamětní síní Sigmunda Freuda. Jeho rodný dům, který 
je veřejnosti přístupný, je nedaleko. Lze jej poznat jednoduše – podle plas-
tiky pohovky před vchodem.

Kopřivnicí a Štramberkem 
vás nejlépe provede Lašská 
naučná stezka. Vychází 
z místních nádraží a tvoří 
ji dva navzájem propojené 
okruhy. Kromě největších 
atraktivit nacházejících se 
přímo ve městech propojuje 
i zajímavá místa v blízkém 
okolí. Kopřivnická část tak 
zavede např. k zřícenině hradu Šostýna a přes louky Janíkova sedla 
se vzácnými orchidejemi pak na nejvyšší vrch Lašské brány Červený 
kámen. Štramberská část pro změnu vede k jeskyni Šipce, tu pro-
slavil nález čelisti neandertálského dítěte, prochází i botanickou 
zahradou a arboretem v bývalém vápencovém lomu Kamenárka, 
kde úspěšná revitalizace vytvořila expozici místní mokřadní a sucho-
milné vegetace.

Kopřivnický rodák Emil Zátopek, 
čtyřnásobný olympijský vítěz ve 
vytrvalostním běhu a olympio-
nik 20. stolení má svou expozice 
v objektu Technického muzea Tatra. 
V ní se nezapomnělo ani na jeho 
neméně slavnou manželku Danu.

 9| Fenomén
  emil Zátopek

S Hukvaldy je bezesporu spjat 
hudební skladatel Leoš Janáček. 
Památník v rekonstruovaném 
domě, sloužícím hudebnímu 
skladateli od roku 1921 jako 
odpočinkové sídlo, zaujme pře-
devším vybavením Janáčkovy 
pracovny, ložnicí a kuchyní. 
V Janáčkově rodném domě 
(v budově bývalé školy) dnes 
kromě pamětní síně najdeme 
informační centrum a galerii. 
V oboře hukvaldského hradu 
se pro změnu nachází oblíbená 
socha lišky Bystroušky odkazující 
na Janáčkovu slavnou operu.

 7| janáčkovy
  hukvaldy

Kopřivnický rodák, významný malíř a ilu-
strátor dobrodružných knih Zdeněk Burian 
je více spojován se Štramberkem. Jeho 
dílo je velmi rozsáhlé a proslul zejména 
svými paleontologickými rekonstrukcemi 
společně s profesorem Josefem Augus-
tou. Zdeňku Burianovi je věnována stálá 
expozice v Lašském muzeu v Šustalově 
vile v Kopřivnici. Nachází se zde i výstava 
majoliky a kachlových kamen z produkce 
někdejší místní továrny na hliněné zboží. 
Burianem se zabývá také expozice v muzeu 
na štramberském náměstí, společně s ní 
je v zde stálá výstava z dějin prehistorie, 
geologie, paleontologie, botaniky historie 
a etnografie města Štramberku.

 8| cesta do pravěku
  se Zdeňkem burianem Lašská brána nabízí několik 

zajímavých gastronomických 
specialit. Známým Štramber-
ským uším – tradičnímu pečivu 
perníkového typu – dodává na 
chuti med a zvláštní tajná směs 
koření. To chuť doutníků z hořké 

čokolády obohacuje jemné chilli koření či švestka, mandle a pepř. Sladkost 
se nazývá „Fredova neřest“ a odkazuje na Freudovu zálibu pro doutníky, 
která ho ovšem stála život. Podle starého receptu se na počest příborské-
ho rodáka také vyrábí bylinný likér Příborská freudovka. Jedním z prvních 
degustátorů původního likéru byl prý starý Jákob Freud, otec Sigmunda. Pro 
ochutnání tradičních koláčů doporučujeme navštívit centrum Hukvald. Jsou 
vyhlášené.

 10| Pro mlsné jazýčky

stáhněte si zdarma aplikaci „Průvodce lašskou bránou Beskyd“ do svého mobilu 
a budete mít všechny potřebné informace o štramberku, kopřivnici, hukvaldech, 
Příboře pořád u sebe. 
Aplikace nabízí: n Představení oblasti i jednotlivých obcí, tipy na výlety, gastronomické 
speciality, významné akce n Mapy obcí včetně vyznačení naučných stezek (aplikace umí 
využívat GPS v mobilu) a průvodce naučnými stezkami. n Přehled všech turistických atrak-
tivit, ubytování, stravování, sport, relaxace, zábava, a to včetně kontaktů, otevíracích dob aj.

Používání aplikace je pro vás zdarma (není nutné internetové připojení – offline provoz). 
Více na www.lasska-brana.cz/pruvodce

 speciální tip na cestu – mobilní průvodce

 5| rodiště sigmunda Freuda  6| lašská naučná stezka
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Z Valašského králoVstVí – cEstoVání – noV ý jičín

Počátky města, jež bylo založeno 
na křižovatce důležitých obchod-
ních cest, spadají do 2. poloviny 
13. století. Mimořádná koncen-
trace historicky cenných budov 
v samotném jádru Nového Jičína 
vedla v roce 1967 k jeho prohlášení 
za městskou památkovou rezervaci 
Nejstarší částí a chloubou města je 
jeho pravidelné čtvercové náměs-
tí s podloubím na všech čtyřech 
stranách a četnými historickými 
budovami. Právě zde se v průběhu 
letní sezóny odehrává většina akcí 
Novojičínského kulturního léta, 
které nabízí bohatý program nejen 
místním občanům, ale i návštěv-
níkům města. V letošním roce se 
můžete těšit např. na vystoupení 
kapel Nightwish revival, Segment, 
Traband a další. Novojičínské léto 
završí již tradičně Slavnost měs-
ta, konaná letos v sobotu 8. září, 
na které vystoupí Hana Zagorová 
s Petrem Rezkem a kapela Vypsa-
ná fixa. Tématem letošní Slav-
nosti města jsou „Mýty a legendy 
Kravařska“.
Dominantou města je kromě 
náměstí Žerotínský zámek, který 
je dnes sídlem Muzea Novojičínska 

se stálou a svým druhem ojedině-
lou expozicí klobouků, které se ve 
městě vyrábějí již od roku 1799. 
Unikátní expozici věnovanou tech-
nologickému procesu výroby klo-
bouků můžete zhlédnout v nově 
otevřeném Návštěvnickém centru 
Nový Jičín – město klobouků. Celá 
expozice je zaměřena na poznání, 
interaktivitu a autentičnost. Pou-
tavou formou se tak seznámíte 
s pozoruhodným procesem výroby 
klobouků, vyzkoušíte si klobouky 
živě i interaktivně. Na módní návr-
háře si zde mohou zahrát nejen 
děti. Díky tomuto jedinečnému 
programu poznáte historii klobou-
ků a zábavnou formou si rozšíříte 
své znalosti. 
Nejen pro turisty ale i pro místní 
obyvatele připravuje Návštěvnické 
centrum tzv. workshopy, které pro-
bíhají v ateliéru expozice Návštěv-
nického centra a konají se v předem 
vyhlášené termíny. Na funkčních 
strojích Vám bude předvedeno tva-
rování pokrývek hlavy a lisování 
minikloboučků. Aktuální termíny 
workshopů naleznete na webových 
stránkách www.mestoklobouku.cz 
nebo si workshop můžete objednat 

ve Vámi zvoleném termínu pro sku-
pinu min. 15 osob. 
Další zajímavou aktivitou určenou 
pro širokou veřejnost, které pro 
Vás Návštěvnické centrum připra-
vuje, jsou komentované prohlíd-
ky města. Tato novinka představí 
zájemcům nejen historické skvos-
ty Nového Jičína, jeho významné 
osobnosti, ale i zajímavá a mnoh-
dy zapomenutá místa. Procházku 
s průvodcem si může v Návštěv-
nickém centru objednat jednotli-
vec i kolektivy. Výklad je možný 
i v cizích jazycích. Pro děti z mateř-
ských a základních škol je připra-
vena prezentace formou hry. Pro-
hlídku města s průvodcem je nutno 

Návštěvnické centrum
Nový Jičín – město klobouků

Masarykovo nám. 45/29,
741 01 Nový Jičín
tel.: 556 711 888
mestoklobouku@novy-jicin.cz
www.mestoklobouku.cz

NOVÝ JIČÍN – město klobouků

Otevírací doba Návštěvnického centra
květen–září říjen–duben
Po–Pá  8.00–17.00 Po–Pá  8.00–17.00
So–Ne  9.00–16.00 So–Ne  9.00–15.00

Vstupné do expozice Návštěvnického centra:
Základní: Dospělí: 40 Kč
Zvýhodněné: Děti ( 6–15 let ), senioři od 65 let, studenti do 26 let,
 ZTP a ZTP/P: 20 Kč
Rodinné: 2 dospělí + 2 děti ( 6–15 let ): 80 Kč

objednat v Návštěvnickém centru 
minimálně s týdenním předstihem 
a termín lze domluvit na kterýkoli 
den v týdnu. 
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Valašské království vysílá do Etiopie putovního velvyslance
V roce 2012 se Valašské království roz-
hodlo rozšířit spektrum svých amba-
sád. Ačkoliv nejbližší soused, Česká 
republika, v posledních letech počet 
zastupitelských úřadů redukoval, 
Valašské království řeší problém zahra-
ničních vztahů takřka „cimrmanov-
sky“ vysláním putovního velvyslance. 
Dlouho jsme váhali a jednali, koho tou-
to čestnou funkcí odměnit. Nakonec 
byl vybrán ten nejlepší z nejlepších! Po 
absolvování Valašské královské diplo-
matické akademie a zkoušek na Fakul-
tě pálení a slivovicových věd a následně 
cizích (po první zkoušce zamotaných) 
jazyků byl valašský velvyslanec CeDr. 

Jak jsem šířil slávu Valašského království 
v Rumunsku

Jmenuji se Lukáš, studuji psy-
chologii na Palackého univerzitě 
v Olomouci. Léto 2011 jsem strávil 
v přímořském rumunském městě 
Constanţa na studentské AIESEC 
stáži (www.growedu.ro, http://
olomouc.aiesec.cz). Cílem projek-
tu, na kterém jsem pracoval, bylo 
rozvinout schopnosti a dovednosti 
rumunských středoškoláků. Na 
projektu se mnou pracovalo ještě 
dalších sedm stážistů, vysokoškol-
ských studentů – Angličan, Indo-
nésan, Polka, Bulharka, dvě holky 
z Ázerbájdžánu a shodou okolností 
také jedna Češka ze Žamberka. 
Prezentovali jsme kulturu vlast-
ních zemí, v mém případě Valašské 
království.
Rumunsko je opravdu chudá země, 
i Maďarsko se mi oproti němu zdá 
moderní a čisté. Constanţa patří 
k těm oprýskaným městům, kterým 
vládne paneláková šeď. To mi však 
nevadilo. Bydlel jsem na univer-
zitních kolejích vzdálených pouze 
5 minut pěší chůze od pobřeží, 
což bylo super. Chodil jsem plavat 
a opalovat se na pláž. 
Univerzitní koleje byly nevalné 
kvality, navíc mí spolubydlící (Ang-
ličan a dva Indonésané) nedodržo-
vali pořádek. Organizátoři projek-
tu nám sice zajistili ubytování, ale 

přístup do kolejní kuchyňky a hlav-
ně ledničky (bylo přes třicet stup-
ňů) už nikoliv. Klíč od kuchyňky 
jsme získali až díky vypití pár štam-
prlí valašské slivovice s místním 
studentem Silviem. Svoji osobní 
ledničku pro nás dokonce vyklidi-
la Silviova kamarádka Raluca. Po 
deseti dnech jsme si tedy konečně 
mohli koupit mléko, sýry, uvařit čaj 
a začít normálně snídat.
Práce na projektu mohla být 
z rumunské strany lépe organi-
zovaná, účastníci byli ovšem zlatí 
a měli zájem se něco nového dozvě-
dět. Přakvapilo mě, jak moc k nám 
cizincům byli Rumuni vstřícní 
a přátelští. Přátelštější než krajané 
v ČR!

Přežít v Rumunsku mi většinou 
pomohli studenti. Zvlášť, když 
jsem jim pověděl o Valašském krá-
lovství a obdaroval je valašskými 
pasy a pohlednicemi. Překvapilo 
mě, kolik zahraničních studentů 
na místní Univerzitě (Universi-
tatea Ovidius din Constanţa) stu-
duje medicínu. Seznámil jsem se 
tak s Indy, Íráncem, Kameruncem 
a dvěma kluky z Nigérie. Někte-
ří z nich jsou nyní také vlastníci 
valašského pasu!
Prezentace Valašského království 
a české kultury měla úspěch. Měli 
jsme s Češkou Bárou (tak jako 
ostatní) vlastní stánek na pobřeží 
Mamaia, kde jsem příchozím např. 
předváděl velikonoční šmigrusto-
vání s pomlázkou apod. Pohlednice 
i nálepky se návštěvníkům líbily. 
Skoro všechny jsme rozdali. Rumu-
ni za to byli hodně vděční. Zbytek 
jsem přenechal mému kamarádo-
vi Indovi Manojovi. Je to sběratel 
suvenýrů. Jeho kolejní pokoj zdobí 
krásné věci ze zemí jako je Indie, 
Indonésie, Polsko, Nizozemí, Fran-
cie a nyní také Valašské království.
Rumunsko má své kouzlo. Během 
mého pobytu jsem měl také mož-
nost navštívit jiná místa, např. 
Braşov, Bran nebo Bucuresti, kde 
jsem přestupoval na vlakovém 
nádraží. Přes všechny útrapy jsem 
rád, že jsem se vydal na student-
skou rozvojovou stáž AIESEC. Ješ-
tě teď před sebou vidím nádhernou 
horskou krajinu. Stále cítím písek 
pod nohama a šumění moře. Sly-
ším romskou hudbu manele, která 
v noci ve čtvrti u kolejí hlasitě hrá-
la. Odnesl jsem si s sebou spoustu 
zážitků. Pokud se chcete o Rumun-
sku či čemkoliv jiném dozvědět víc, 
můžete mi napsat na:
lukas.kubicny@gmail.com.

Lukáš Kubičný

Z Valašského králoVstVí – ZE Zahraničí

S rumunskými středoškoláky

Město Braşov

Zahraniční stážisté a organizátoři projektu po slavnostním zahájení.

Jak dopadla mise velvyslance Valašského království v Etiopii
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Valašské království vysílá do Etiopie putovního velvyslance
šetřit slivovici na poslední den hla-
dovění, kdy i půl litru stačilo. Dal-
ší disciplína byla maskování. Pro 
vlastní bezpečí je občas vhodné být 
nenápadný. V Africe to má samo-
zřejmě Valach mnohem těžší, než 
například na Slovensku. Zkouška 
z maskování probíhala v autobu-
sech a vlacích, kdy se účastník 
musel přepravit z místa na místo 
jako černý pasažér a nebýt při tom 
identifikován. Co je úkolem putov-
ního velvyslance Valašského krá-
lovství v Etiopii?
n Navázání dobrých valašsko-
etiopských vztahů. Etiopané by 

Valachy žijící v ČR měli připravit 
na období utahování opasků a hos-
podářské krize, s kterou mají spolu 
se sousedním Somálskem dlouho-
dobé zkušenosti a jsou v utahování 
opasků ti nejlepší na světě!
n Umožnit Etiopanům získat 
„běžecká víza“ VK a získat tak 
možnost reprezentovat Valašské 
království v běžeckých disciplí-
nách, v kterých sú taky nejlepší na 
světě!
n Podepsat dohody o zamezení 
dvojího zdanění a prevenci daňo-
vých úniků Etiopských podnikate-
lů na Valašsku a dohodu o podpoře 

a ochraně investic Valašského krá-
lovství v Etiopii.
n Vybraní Etiopané budou moci 
od našeho velvyslance získat pas 
Valašského království a označení 
VK na svoje vozidlo.
n Pomoci občanům VK při podni-
kání a cestování v Etiopii. Zájem 
začíná být kromě výměny zkuše-
ností s řešením hospodářské situ-
ace, také o dovoz speciálního eti-
opského písku, kterým by se levně 
vysypaly břehy Bečvy a vznikly tzv. 
„Bečva beach“, které by měly být 
novým lákadlem pro turisty z celé-
ho světa!

Z Valašského králoVstVí – ZE Zahraničí

Jak dopadla mise velvyslance Valašského království v Etiopii

Tož začatkem března jsem se vrá-
til z Etiopie. Vlastně jsem trochu 
zablúdil na sever Somálska, tak-
zvaného Somalilandu. Valašské 
království se tudíž stalo jedinou 
zemí, která uznala samostatnost 
Somalilandu. Všecko jsme potvrdi-
li v mezinárodních smlůvách.
V Etiopii putovního velvyslance 
Valašského království nepřijali 
ba dokonce si mysleli, že budou 
dostávat za vykonávání úřednic-
kých funkcí na ambasádě nějaký 
plat. Nešlo jim vysvětlit, že se jed-
ná o funkci čestnou bez nároku na 
honorář. Musím ale říct, že slivovi-
ca jim zachutnala! Za jeden večer, 
jako praví Valaši, sežahli celou 
flašku. Ono nic jiného nezbylo – za 
etiopsko-somalilandskými hrani-
cemi je prý za litr alkoholu 3 roky 
vězení…
Sám jsem se divil, kolik Etiopanů 
Valašské království zná.

Etiopan na ulici: „Where are you 
from my friend?“
Já: „Wallachian kingdom!“
Etiopan: „Yes I know Wallachian 
kingdom, very good people there, 
I have many friends in Wallachian 
kingdom. Come to my shop my 
friend. I give you a good price.“
V Somalilandu jsem byl přijat veli-
ce vřele ambasádu založil v poulič-
ní prodejně místní drogy – „čadu“ 
– zelených lístků s povzbuzujícími 
účinky (vyzkoušeno). Prodavač, 
kterému se pro jeho šikmé oči říka-
lo „China“ – přijal funkci honorár-
ního konzula Valaského královstvjá 
a slíbil, že bude vykonavat svou 
funkci čestně, dle mezinárodních 
úmluv a valašských tradic.
Takže, až zavítáte do Somali-
landu připravte se, že uslyšíte 
následovně:
„I am Somalilander“, tuto anglic-
kou větu vám hrdě odpoví naprostá 

většina obyvatel, když se jich zeptá-
te na národnost. Lidé jsou hrdí na 
svou státní příslušnost a téměř 
všichni .
„Do not go to Mogadisho!“ varují 
somálci.
„You are Jewish you should shoot 
yourselfl“, přivítal mě jeden milý 
pán v Berbeře…
„Al Shabaab“, další zajímavé slo-
víčko, které jsem se na své cestě 
naučil.

Skupina islámských vzbouřenců, 
kteří povstali během války v Somál-
sku. Tato militantní skupina usi-
luje o vytvoření islámského státu 
v Somálsku
Tož tak!

CeDr. Silvestr Tkáč
putovní velvyslanec Valašského 

království pro Somaliland, Etiopii 
a další řitě světa

Silvestr Tkáč připraven a jmenován do 
funkce. Před nástupem však bylo třeba 
absolvovat těžký trénink přežití v divo-
kých afrických podmínkách. Celé tři 
dny přežít bez jídla a pouze s půl litrem 
valašské slivovice. Nejlepší taktika byla 
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Naše společnost vám nabízí řadu možností spolupráce. Realizujeme 
aktivity zejména v oblasti grafického designu, cestovního ruchu, kultur-
ní a umělecké produkce, marketingu, řešení www stránek a regionálního 
rozvoje. Spolupracujeme jak s domácími i zahraničními cestovními kan-
celářemi, agenturami a firmami, tak s místními organizátory sportovních 
a kulturních akcí, programů, konferencí a kongresů i s drobnými posky-
tovateli 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 exis-
tence 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 polodrahoka-
mů?  Připravíme  a  vybavíme  Vám  prodejní  místo,  poradíme  a  vybereme  vhodný  sorti-
ment! Pro bližší informace volejte 774 668 045!

Nabídněte svým hostům ty nejlepší medoviny a medové výrob-
ky 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 neko-

píruje,  nic  se  nikde  neprogramuje,  o  nic  se  nemu-
síte  starat.  Při  prodeji  Balíčku  zážitků  z  vašich 

stránek  se  vám  na  váš  účet  jen  připisují  provize. 
Systém je vhodný zejména pro hotely, penziony, provo-

zovatele aktivit, drobné poskytovatele služeb cestovního ruchu 
i majitele internetových dárkových či outdoorových obchodů. Nabí-

zíme 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. Affili-
ate 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 sorti-
ment našich Balíčků zážitků nebo jen vybrané Balíčky dle vaší volby. Balíčky lze vybrat 
jakkoliv (např. dle lokality, kategorie, …).
Máte li zájem o více informací, kontaktujte nás.
Těšíme se na spolupráci s vámi!

Jste cestovní kancelář či agentura a máte zájem
o naše služby?

Zapojte se do našeho projektu „PARTNEŘI 
PRO 7 SMYSLŮ – PARTNERS FOR 7 

SENSES“.

Hledáte  pro  vašeho  klienta  zábavu  či  hlubší 
vzdělávací  program?  Potřebujete  stmelit  jeho  kolektiv 

(teamspirit  či  teambuilding)  nebo  chcete  pro  jeho  zaměst-
nance či obchodní partnery zorganizovat firemní akci nebo „firem-

ní 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 gastrono-
mických 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 dob-
ře známe oblasti vhodné pro realizaci zejména incentivních zájezdů a máme v lokalitách 
naše osobní kontakty. Jedná se zejména o Valašské království, Českou republiku, Sloven-
sko, 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), Indoné-
sii (Sumatra, Jáva, Bali), Nový Zéland, Francouzskou Polynésii (Tahiti, Moorea, Raia-
tea, 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“ Valaš-
ském  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 uby-

tovacích kapacit;
•  Doplnění  vašeho  webu  prodejním  systémem  na  prodej 

„Balíčků zážitků“ tzv. affiliatem nebo systémem na prodej přes recepci. Místa s nadstan-
dardní 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 – letá-
ků, 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.;

Příloha doBré tiPy

Informace o možnostech obchodní spolupráce s naší společností
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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 prostřednic-
tvím naší prodejní sítě.
Podrobnější  informace  o  výše  nabízených  službách  naleznete  také  na  stránkách 
www.balickyzazitku.cz.

Jste průvodce, instruktor, manažer programů či 
moderátor?

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

Rozšiřujeme  řady  našich  kolegů  a  spolu-
pracovníků.  Hledáme  externí  manažery  našich 

akcí a programů, zkušené průvodce cestovního ruchu 
pro naše zahraniční aktivity a zájezdy, moderátory, organizá-

tory. Máte-li zájem s námi spolupracovat, zašlete nám několik informací o sobě. Dotazník 
pro zájemce najdete na www.balickyzazitku.cz. 

Jste poskytovatel aktivit či jiných služeb CR?
Kapela? Kočovné divadlo? Umělec? Máte zájem
o dlouhodobou spolupráci s naší agenturou a CK?

Zapojte se do našich projektů „AKTIVITY 
PRO 7 SMYSLŮ – AKTIVITIES FOR 

7 SENSES“ či „ZÁŽITKY PRO 7 
SMYSLŮ – EXPERIENCES FOR 

7 SENCES“.

Neustále  rozšiřujeme  nabídku  našich  aktivit,  Balíčků 
zážitků, programů a zájezdů tak, aby byla pro naše klienty stá-

le  zajímavá  a  pestrá.  Náš  marketing  se  cíleně  zaměřuje  na  firmy,  tematicky  zaměřené 
zájmové skupiny, PR agentury, cestovní agentury a kanceláře, zahraniční cestovní kan-
celáře 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 – letá-
ků, 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 báječ-
ných aktivitách“);
• Zřízení studijního místa Zážitkové univerzity a Zážitkové školy;
• Přípravu, administraci a monitoring vašich projektů cestovního ruchu i pro grantová 
schémata eU;
• Vaši multimediální prezentaci v naší internetové televizi
www.valasske-kralovstvi.tv apod.;

Zajímá Vás, co nového se právě chystá? 
 

Sledujte  naše  internetové  stránky  www.balickyzazitku.cz  nebo  třeba  www.valasske-
kralovstvi.cz, kde vás o našich aktivitách průběžně informujeme. Také se na zmíněných 
stránkách můžete přihlásit k odběru novinek formou „e-holubů“.

Váš tým CK VK

• 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 sportov-
ních akcí a festivalů apod.;
• Vaši multimediální prezentaci v naší internetové televizi www.valasske-kralovstvi.tv
V případě dotazů či zájmu nás neváhejte kontaktovat.
 

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

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

V souvislosti s naplněním cílů vašich strategií 
rozvoje  cestovního  ruchu  vám  můžeme  nabídnout 

spolupráci  při  realizaci  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, Puto-
vání 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 admi-
nistrace a monitoring;
• Ve sběru a zpracování dat pro vaše projekty;
• V organizaci seminářů, workshopů, famtripů, prezentačních dnů, zábavných a sportov-
ních akcí a festivalů apod.;
• V prezentaci vašich multimediálních prezentací v naší internetové televizi www.valass-
ke-kralovstvi.tv apod.; 

Jste firmou či pořadatelem firemních akcí či kongresů?

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

SENSES“.

Hledáte  jen  zábavu  či  hlubší  vzdělávací  pro-
gram?  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; 

Příloha doBré tiPy

MÍSTA PRO
SEDM SMYSLŮ

PLACES FOR SEVEN SENSES
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I. Úvodní ustanovení
1.1.  Tyto všeobecné podmínky platí pro produkty cestovního ruchu a zájezdy nabízené CK VALAŠ-
SKé  KRáLOVSTVí,  s  r.  o.,  dále  jen  CK  VK,  nebo  jeho  autorizovanými  prodejci,  a  jsou  nedílnou 
součástí každého produktu cestovního ruchu – „Balíčku zážitků“, zážitkových akcí a zájezdů.
1.2.  CK  VK  poskytuje  služby  cestovního  ruchu,  které  nejsou  zájezdem  dle  zákona  159/1999 
– „Balíčky zážitků“ a služby které dle stejného zákona zájezdem jsou (akce pro firmy a skupiny pře-
sahující 24 hodin).
1.3.  Účastníci zájezdu mohou být: a) fyzické osoby starší 18 let;
b)  osoby mladší 15 let pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let;
c)  účastníci  v  rozmezí  15–18  let  věku  se  souhlasem  zákonného  zástupce,  pokud  se  tento  sám 
zájezdu neúčastní.
1.4.  Účast na zájezdu sjednává s CK VK buď účastník sám, nebo jeho zákonní zástupci, popř. fyzic-
ké či právnické osoby účastníkem pověřené. Vždy je nutná způsobilost k právním úkonům.
1.5.  Vzájemný vztah a právní poměr mezi CK VK a účastníky zájezdu se řídí ustanoveními občan-
ského zákoníku a těmito Podmínkami.

II. Druhy akcí, služeb a zájezdů
CK VK organizuje tyto druhy služeb:
2.1.  Kombinace služeb cestovního ruchu nepřesahujících 24 hodin – tzv. „Balíčky zážitků“.
2.2.  Forfait – zájezd na objednávku, souhrn služeb sjednaných na objednávku fyzické či právnické 
osoby podle jejich požadavků.
2.3.  Sportovní a expediční, tj. s předem vyznačeným předběžným programem s možností dílčích 
změn v průběhu (vysokohorská turistika, paragliding, rafting, horolezectví apod.).
2.4.  Prodej letenek, lodních lístků, slevových karet apod.
2.5.  Výukové kurzy (školy) např. paragliding, horolezectví, potápění, keramika, řezbářství. 
2.6.  Organizaci školení, kongresů, prezentací.
2.7.  Školní výcvikové kurzy.
2.8.  Další služby v oblasti cestovního ruchu včetně sportovní činnosti.

III. Vznik smluvních vztahů 
3.1.  Smluvní vztah mezi CK VK a klientem vzniká zpravidla zaplacením kupní ceny „Balíčku zážit-
ků“  nebo  v  případě  zájezdu  uzavřením  řádně  vyplněné  a  podepsané  písemné  Cestovní  smlouvy. 
Uzavřením  je  považováno  doručení  podepsané  cestovní  smlouvy  do  CK  osobně,  poštou,  faxem, 
e-mailem či jinými elektronickými prostředky (dle § 852 a § 40, odst. 3. a 4. Občanského zákoníku). 
Koupí  balíčku  klient  potvrzuje,  že  souhlasí  se  všeobecnými  smluvními  podmínkami.  Klient  může 
zakoupit Balíček zážitků osobně v některém prodejním místě společnosti CK VK, v síti vybraných 
informačních center, hotelů, cestovních kanceláří, cestovních agentur, na stránkách www.balickyz-
azitku.cz. Při zakoupení balíčku obdrží zážitkový kupon.
3.2.  V případě zájezdu na objednávku se uzavření smlouvy s právnickými či fyzickými osobami řídí 
konkrétními podmínkami, uvedenými ve vzájemné dohodě, přičemž předpokladem vzniku smluvní-
ho vztahu je písemná objednávka s přesným rozsahem služeb.
3.3.  V případě objednání ostatních služeb se uzavření smlouvy s právnickými či fyzickými osoba-
mi řídí konkrétními podmínkami, uvedenými ve vzájemné dohodě, přičemž předpokladem vzniku 
smluvního vztahu je písemná objednávka s přesným rozsahem služeb.
3.4.  Smluvní vztah může vzniknout i prostřednictvím obchodního zástupce (prodejce), který jedná 
na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci.
3.5.  Pokud účastník zastupuje více účastníků a uzavírá smlouvu v jejich prospěch, prohlašuje, že 
má od těchto zákazníků souhlas tuto smlouvu uzavřít, a poskytnout osobní údaje těchto osob CK ke 
shromáždění a zpracování a bere na sebe odpovědnost i za jejich závazky vůči CK VK.
3.6.  Podmínkou ke vzniku smluvního vztahu (přihlášení na zájezd nebo akci) je vyplnění přihlášky 
účastníkem a jeho souhlas s těmito „Všeobecnými podmínkami CK Valašské království, s r. o.“.

IV. Předmět služeb a způsob jejich zajišťování
4.1.  Předmětem zajišťování  jsou aktivity, akce, zájezdy, ubytovací, stravovací, přepravní,  tlumoč-
nické,  průvodcovské  a  jiné  služby,  které  jsou  organizovány  CK  VK  a  účastníkům  poskytovány  za 
úplatu. Tyto služby zajišťuje CK VK vlastními silami nebo zprostředkováním a obstaráním služeb, 
dodávaných tuzemskými či zahraničními dodavateli.
4.2.  Předmětem  zajištění  ve  smyslu  těchto  podmínek  však  není  činnost  při  prodeji  přepravních 
dokladů  a  vybraných  zájezdů,  kterou  CK  VK  obstarává  na  základě  objednávky  u  tuzemských 
a zahraničních dopravců, případně jiných cestovních kanceláří.
4.3.  CK VK zpravidla zajišťuje své služby a přepravní doklady pro jednotlivé účastníky akcí a zájez-
dů na jméno. Převod na jinou osobu (osoby) je možný jen se souhlasem CK VK.
4.4.  Vymezení zájezdu nebo akce v katalogu obsahuje termín, program, služby poskytnuté během 
zájezdu nebo akce a cenu zájezdu nebo akce.
4.5.  V programu zájezdu nebo akce jsou uvedeny pouze podstatné body programu (na trase pouze 
významné zastávky). 
4.6.  Realizace  zájezdu  nebo  akce  je  podmíněna  dosažením  minimálního  počtu  zákazníků.  Tato 
skutečnost  je  uvedena  v  katalogu  nebo  ve  smlouvě  –  objednávce.  CK  VK  je  povinna  informovat 
zákazníka  o  zrušení  zájezdu  z  důvodu  nedosažení  minimálního  počtu  účastníků  nejpozději  5  dní 
před stanoveným datem poskytnutí první služby.

V. Práva a povinnosti účastníků
a)  U produktu „Balíčky zážitků“ rezervovat termín a místo konkrétní aktivity u CK VK nejpozději 
do data uvedeného na zážitkovém kupónu, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Pokud v této lhů-

tě klient neprovede rezervaci, ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby, a to bez nároku na jakoukoli 
náhradu;
b)  Veškerých aktivit v rámci produktu „Balíčky zážitků“ se klient účastní výlučně na svou vlastní 
odpovědnost. Klient musí sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnu-
tí zvolené aktivity. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených 
aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou 
uvedeny v informacích, které jsou nedílnou součástí každého BZ. Některé z nabízených služeb jsou 
závislé na počasí. Pokud dojde ke zrušení aktivity z důvodu nepříznivého počasí, má klient, který měl 
danou službu v tomto termínu rezervovanou, právo sjednat si náhradní termín;
c)  poskytnout  CK  VK  nezbytnou  součinnost,  která  je  třeba  k  řádnému  zajištění  a  poskytnu-
tí  služeb,  zejména  pravdivě  a  úplně  vyplnit  cestovní  smlouvu  nebo  přihlášku  a  předložit  doklady, 
potřebné k zajištění požadovaných služeb;
d)  zaplatit CK VK předem plnou cenu zájezdu v termínu dohodnutém oběma stranami;
e)  v případě čerpání dalších služeb objednaných a čerpaných během zájezdu nebo akce, zaplatit 
tyto služby po návratu ze zájezdu nebo akce v termínu dohodnutém mezi účastníkem a představite-
lem CK VK;
f)  převzít od CK VK písemné pokyny pro účastníky zájezdu, informace o místě a době započetí 
zájezdu, informace o rozsahu a podmínkách pojištění a další údaje a doklady, potřebné k účasti na 
zájezdu;
g)  řídit  se  převzatými  písemnými  pokyny  CK  VK  pro  účastníky  zájezdu  nebo  akce  a  ústními 
pokyny  průvodce,  instruktora  či  jiného  představitele  CK  VK,  je-li  k  zájezdu  přidělen,  a  dodržovat 
stanovený program. Pokud by účastník svým jednáním nebo chováním narušil průběh a program 
zájezdu (nebo akce) nebo pokud závažným způsobem naruší právní předpisy ČR či navštíveného 
státu, může být vyloučen z účasti na zájezdu, přičemž ztrácí jakýkoli nárok na náhradu nevyužitých 
služeb. V tomto případě je účastník povinen uhradit veškeré náklady, vzniklé v důsledku vyloučení ze 
zájezdu. Tím není dotčeno právo CK VK na náhradu případné škody;
h)  obstarat si a mít u sebe během zájezdu platný cestovní doklad;
i)  splnit očkovací a případně další povinnosti při cestách do států, pro které jsou příslušné povinnosti 
právně stanoveny;
j)  v případě storna účasti na zájezdu nebo akci – provést storno písemnou formou;
k)  právo účastníka na reklamaci služeb, způsob uplatnění a postup při vyřizování reklamace se 
řídí obecně závaznými předpisy. Ke kladnému vyřízení reklamace přispěje zákazník upozorněním 
na vady a případné nedostatky poskytnutých služeb ihned na místě nebo v okamžiku jejich zjištění;
l)  účastník musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát v úvahu i mož-
nost  výrazného  zpoždění  (viz  bod  VI/4).  CK  VK  neručí  za  škody,  které  mohou  účastníkovi  nastat 
v důsledku vzniklých zpoždění;
m)  dbát veškerých pokynů směřujících ke zdárnému průběhu zajišťovaných služeb (bezpečnost 
apod.), zejména se zavazuje používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení (při všech aktivi-
tách např. vodní turistice, raftingu, horolezectví, jezdectví);
n)  zdržet se požívání alkoholických látek a  jiných omamných látek během programu, pokud to 
není jeho součástí (košt netradičních destilátů, ochutnávka vína, piva apod.) 
5.3.  K povinnostem právnické (popř. fyzické) osoby, která je objednatelem zájezdu nebo akce podle 
bodu I, odstavec 4. patří:
a)  seznámit účastníky jím objednaného zájezdu (akce) s těmito podmínkami a se všemi informacemi  
a pokyny, které od CK VK, s r. o. obdrží;
b)  zabezpečit, aby všichni účastníci zájezdu (akce), který u CK VK, s r. o. objednal, plnili ty základ-
ní povinnosti, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být pouze jednotlivý 
účastník zájezdu;
c)  pověřit svého oprávněného zástupce. Ten se účastní celého zájezdu (akce) a prostřednictvím 
a v součinnosti se zástupcem CK VK, s r. o., je-li k zájezdu (akci) přidělen, zajišťuje včasné a řádné 
uplatnění práv své organizace. Zároveň zajišťuje plnění povinností své organizace a plnění povin-
ností, jejichž nositelem jsou účastníci jím objednaného zájezdu;
d)  ustanovit vedoucího zájezdu (akce), pokud podle ujednání s CK VK není zájezd (akce) dopro-
vázen průvodcem CK VK. Vedoucí se účastní celého zájezdu (akce), organizačně zajišťuje poskytnu-
tí služeb od tuzemských a zahraničních dodavatelů služeb, dbá na plnění programu zájezdu (akce) 
a není-li v daném případě stanoveno jinak, plní vůči účastníkům zájezdu a vůči CK VK povinnosti 
průvodce zájezdu;
e)  řádně a včas zaplatit dohodnutou cenu, u forfaitu též doplatit služby poskytnuté na písemnou 
žádost  oprávněného  zástupce,  právnické  (popř.  fyzické)  osoby,  jež  si  zájezd  či  služby  objednala, 
a které nebyly předmětem vzájemné dohody;
f)  pravdivě uvést, že si není vědom žádných omezení, která by ohrozila jeho zdravotní stav či bez-
pečnost během zájezdu (akce), případně na takové omezení ihned upozornit;
g)  pravdivě uvést zda umí plavat v případě, že se chce zúčastnit programu na vodě (rafting, vodní 
turistika) a potápění;
h)  zavazuje se používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení (při všech aktivitách např. vod-
ní turistice, raftingu, horolezectví, jezdectví…);
i)  zdržet se požívání alkoholických látek a jiných omamných látek a během programu, pokud to 
není jeho součástí (košt netradičních destilátů, ochutnávka vína, piva apod.).

VI. Práva a povinnosti CK VK:
6.1.  U  produktu  „Balíčky  zážitků“  bude  služba  vždy  poskytnuta  držiteli  zážitkového  kupónu. 
Poskytnutí této služby však může CK odmítnout v případě nezpůsobilosti klienta k jejímu čerpání 
(fyzická, zdravotní nezpůsobilost, špatné vybavení apod.) nebo z důvodu působení vyšší moci (špat-
né počasí, jiné nebezpečí apod.)
6.2.  Z  účasti  na  zájezdu  (akci)  nevyplývá  pro  účastníka  právo  na  žádné  jiné  plnění  a  služby  než 
to, které tvoří výslovně součást stanoveného programu – zaplacených služeb. Jakékoli další služby 
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mimo  předem  stanovený  rozsah,  včetně  služeb  souvisejících  s  onemocněním  účastníka  zájezdu 
(akce) v jeho průběhu (např. léčení v zahraničí, náhradní přeprava účastníka do jiného místa apod.) 
jsou  službami,  které  může  CK  VK,  s  r.  o.  uhradit,  popř.  poskytnout,  jen  na  základě  objednávky 
a následné úhrady těchto dodatečně vyžádaných služeb.
6.3.  Podpisem  Cestovní  smlouvy  na  zájezd  nebo  přihlášky  na  akci  vyslovuje  účastník/objednatel 
souhlas  s  přechodem  práv  (postoupením  pohledávky)  na  plnění  z  pojistné  smlouvy  v  případě,  že 
CK VK, s r. o. poskytne za účastníka úhradu léčebných výdajů v ČR nebo v zahraničí, popř. uhradí 
i náklady spojené s náhradní přepravou postiženého účastníka zpět do ČR či do konkrétního místa.
6.4.  Pokud účastník zájezdu nečerpá služby z vlastní viny, náhrada za tyto služby se neposkytuje.
6.5.  CK VK neručí za eventuelní zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů,  
z  důvodů  nepříznivého  počasí,  popř.  z  důvodů  přetížení  hraničních  přechodů  a  leteckých  cest 
a z důvodů vyšší moci.
6.6.  Objednavatel dává souhlas k zařazení osobních údajů do databáze Cestovní kanceláře VALAŠ-
SKé KRáLOVSTVí, s r. o. a jejich použití pro potřeby CK. Objednavatel souhlasí se zasíláním nabí-
dek na jím uvedené adresy a to včetně e-mailové adresy.
6.7.  Objednavatel  souhlasí  jménem  všech  přihlášených  účastníků  s  pořízením  záznamu  (zpravi-
dla fotodokumentace, videozáznamu apod.) z průběhu akce nebo zájezdu pořádaného CK VK pro 
komerční,  propagační  a  reklamní  účely.  Současně  dávají  souhlas  ke  zveřejnění  těchto  záznamů 
a jejich i upravených částí.

VII. Cena Balíčku zážitků, zájezdu (akce) a její úhrada
7.1.  Smluvní strany se dohodly na kupní ceně Balíčku zážitků, která je uvedena v závazné objednáv-
ce. Uhrazení kupní ceny je podmínkou zaslání zážitkového kupónu klientovi. Cena zahrnuje veškeré 
náklady spojené s poskytnutím služby uvedené v Balíčku zážitků CK VK. Ceny jsou uvedeny včetně 
DPH.
7.2.  Ceny zájezdů (akcí) pořádaných CK VK jsou cenami sjednanými dohodou. Ceny jsou uvedeny 
včetně DPH.
7.3.  Cena zahrnuje pouze ty služby, které jsou pro každý zájezd taxativně vyjmenovány. Součástí 
ceny je však vždy povinné pojištění CK proti úpadku a DPH.
7.4.  Účastník zájezdu (akce) je povinen uhradit cenu zájezdu v termínech stanovených CK VK. 
7.5.  Pokud v době podání závazné přihlášky na zájezd do dne započetí tohoto zájezdu dojde ke změ-
nám, které mají za následek změnu oznámené ceny, je CK VK, s r. o. povinna tuto skutečnost účast-
níkům neprodleně oznámit písemnou formou. Pokud je zvýšení ceny vyšší než 10 % z původní ceny 
zájezdu, má zákazník právo od uzavřené smlouvy odstoupit, což musí učinit písemně. Neodstoupí-li 
od smlouvy v době vyznačené v oznámení o změně ceny, je povinen zaplatit vyšší cenu zájezdu. 9 dní 
před stanoveným datem odjezdu tohoto zájezdu se nesmí cena měnit.

VIII. Změna sjednaných služeb v průběhu zájezdu
8.1.  CK VK je oprávněna provádět operativní změny programu a poskytovaných služeb v průběhu 
zájezdu, pokud je to z naléhavých důvodů nezbytné (např. nevhodný vodní stav, deštivé počasí při 
horolezectví apod.) a není možné dodržet stanovený program a přes veškeré vyvinuté úsilí původně 
stanovené služby poskytnout.
8.2.  CK VK je oprávněna provádět operativní změny termínu poskytnutí objednaných služeb, a to 
v případech, kdy není možné služby poskytnout v objednaném termínu z důvodů vyšší moci.
8.3.  V případě, kdy CK VK nemůže dodržet původně stanovený program a poskytnout předem sjed-
nané služby, je povinna:
a)  zajistit  náhradní  program  a  služby  v  rozsahu  a  kvalitě  shodné  nebo  podobné  původně  sjed-
naným podmínkám a dbát přitom, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno 
zaměření a poslání zájezdu;
b)  upravit cenu zájezdu v závislosti na provedených změnách programu a služeb, a to pouze v tom 
případě,  je-li  důsledkem  těchto  změn  snížení  ceny  zájezdu,  a  příslušný  rozdíl  v  ceně  účastníkovi 
vrátit;
c)  vrátit  účastníkovi  zaplacenou  úhradu  ceny  neposkytnutých  služeb,  za  které  nemohlo  být 
poskytnuto náhradní plnění;
d)  v případě, že služby nelze poskytnout z důvodů vyšší moci, nemají účastníci právo na slevu dle 
článku IX, bod 3. písmeno b a c, ani právo od smlouvy odstoupit.
8.4.  U zájezdů se sportovním zaměřením (např. paragliding, vodácký zájezd, rafting, horolezectví, 
expedice apod.) si CK VK vyhrazuje právo změny programu a poskytovaných služeb. Tyto změny 
nemají vliv na cenu zájezdu.

IX. Odpovědnost za vady
9.1.  V  případě,  že  rozsah  nebo  kvalita  služeb  zájezdu  je  nižší  než  sjednaná  a  stanovená 
programem, cenou a typem zájezdu, vzniká účastníkovi zájezdu právo reklamace. Právo účastníka 
na reklamaci služeb, způsob uplatnění a postup při vyřizování reklamace se řídí obecně závaznými 
předpisy.
9.2.  Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou 
předmětem  smluvní  úpravy  pojistného  krytí  pojišťovnou  na  základě  pojistné  smlouvy  mezi  CK 
VK, s r. o. a pojišťovnou, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z pojistného krytí výslovně 
vyňaty.
9.3.  Dojde-li  k  okolnostem,  jejichž  vznik,  průběh  a  následek  není  závislý  na  činnosti  a  postupu 
CK VK, či okolnostem na straně účastníka zájezdu (akce), na základě kterých účastník zcela anebo 
zčásti nečerpá objednané, a i zaplacené služby a CK VK služby podle programu zajistila a připravila, 
nevzniká zákazníkovi, není-li stanoveno jinak, nárok na náhradu ceny takovýchto služeb ani nárok 
na slevu ceny zájezdu.

X. Stornovací poplatky
10.1. Při každém stornu – zrušení účasti na aktivitě „Balíček zážitků“ ze strany zákazníka a za kaž-
dou přihlášenou a zrušenou osobu účtuje CK VK zákazníkům stornovací poplatky ve výši:
a)  Zrušení čerpání produktu Balíčku zážitků nebo připravované akce ze strany klienta v termínu 
kratším než je 30 dní před čerpáním služby, činí storno 20 % z ceny Balíčku zážitků;
b)  Zrušení čerpání produktu Balíčku zážitků nebo připravované akce ze strany klienta v termínu 
kratším než je 10 dní před čerpáním služby činí storno 50 % z ceny Balíčku zážitků;
c)  Nemá-li u sebe klient platný zážitkový kupon, nedostaví-li se klient ve stanoveném termínu na 
místo čerpání služby, zruší-li účast den před čerpáním, příp. v den čerpání služby, přeruší-li z vlast-
ní vůle čerpání služby již při jejím průběhu, hrubě poruší závazné bezpečnostní podmínky, není-li 
způsobilý  k  čerpání  služby  (věk,  zjevné  zdravotní  omezení  atd.)  činí  storno  100 %  z  ceny  Balíčku 
zážitků;
d)  Dojde-li ke zrušení Balíčku zážitků nebo připravované akce ze strany poskytovatele z důvodů 
nepříznivých  klimatických  nebo  technických  podmínek  a  v  případě  mimořádné  události,  nabídne 
CK VK klientovi náhradní Balíček zážitků nebo vrátí klientovi peníze v plné výši;
10.2. Při každém stornu – zrušení účasti na zájezdu ze strany zákazníka a za každou přihlášenou 
a zrušenou osobu, účtuje CK VK zákazníkům stornovací poplatky ve výši:
e)  300 Kč, dojde-li ke stornu účasti na zájezdu (akci) nebo objednaných službách v době od podá-
ní závazné přihlášky do 42 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby;
f)  25 %  ze  stanovené  ceny  objednaných  služeb  +  skutečně  vzniklé  náklady  CK  VK,  spojené  se 
zajištěním a stornem služeb, dojde-li ke stornu účasti na zájezdu (akci) v době od 41 do 30 kalendář-
ních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby;
g)  50 %  ze  stanovené  ceny  objednaných  služeb  +  skutečně  vzniklé  náklady  CK  VK,  spojené  se 
zajištěním a stornem služeb, dojde-li ke stornu účasti na zájezdu (akci) v době od 29 do 16 kalendář-
ních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby;
h)  65 %  ze  stanovené  ceny  objednaných  služeb  +  skutečně  vzniklé  náklady  CK  VK,  spojené  se 
zajištěním a stornem služeb, dojde-li ke stornu účastníka zájezdu (akce) v době od 15 do 8 kalendář-
ních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby;
-  90 % ze stanovené ceny objednaných služeb + sktečně vzniklé náklady CK VK, spojené se zajiš-
těním a stornem služeb, dojde-li:
ke stornu účasti na zájezdu (akci) v době od 7 do 2 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskyt-
nutí první služby;
-  k neúčasti na zájezdu v důsledku poskytnutí nesprávných nebo neúplných údajů účastníkem 
(např. na vyplněné přihlášce, při odbavování účastníka apod.)
-  k vyloučení z účasti na zájezdu pro nedodržení pasových, celních a devizových předpisů ČR 
nebo  navštíveného  státu,  nebo  nesplněním  některých  základních  podmínek  CK  VK,  pro  účast  na 
zájezdu (akci), jak je stanoví tyto Podmínky;
i)  100 % ze stanovené ceny objednaných služeb + skutečně vzniklé náklady CK VK, spojené se 
zajištěním a stornem služeb, dojde-li:
-  ke stornu účasti na zájezdu v době kratší 2 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskytnu-
tí první služby a nenastoupením na zájezd (akci);
-  k neúčasti účastníka na zájezdu (akci) jeho zaviněním.
U některých zájezdů a objednaných služeb mohou platit jiné stornovací podmínky, se kterými bude 
zákazník seznámen pří zakoupení zájezdu.
10.3. Zvláštní stornovací poplatky účtuje CK VK skupinám u forfaitových zájezdů. V případě, pokud 
dojde  objednavatelem  ke  stornu,  a  to  více  jak  10 %  účastníků  zájezdu,  zavazuje  se  objednavatel 
zaplatit tato storna:
a)  do 30 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby 20 % z celkové ceny 
zájezdu za každého účastníka;
b)  od 29 do 16 dnů 30 % z celkové ceny zájezdu;
c)  od 15 do 11 dnů 50 % z celkové ceny zájezdu;
d)  od 10 do 6 dnů 75 % z celkové ceny zájezdu;
e)  v době kratší 5 dnů 90 % z celkové ceny zájezdu;
f)  v den nástupu 100 %;
V případě nenastoupení účastníka na zájezd nebo akci ze zdravotních důvodů (doloží potvrzením od 
lékaře), zaplatí storno ve výši 30 % z celkové ceny.
10.4.  Storno  poplatky  nejsou  CK  VK  účtovány,  zajistí-li  za  sebe  účastník,  který  objednané  služby 
stornoval, náhradníka, jehož zařazení na zájezd nebo akci je možné a jeho účast zabrání škodám, 
které CK VK, s r. o. zrušením účasti původního účastníka vznikly. V takovém případě účastník zapla-
tí za každou změnu 200 Kč.

XI. Pojištění CK
11.1. CK je pojištěna proti úpadku dle podmínek zákona 159/1999 Sb. v platném znění. Informace 
o pojištění proti úpadku obdrží zákazník při uzavírání cestovní smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení
12.1. Tyto podmínky jsou platné od 28. května 2008.
12.2.  Zákazníci-objednavatelé  služeb  potvrzují  svým  podpisem  cestovní  smlouvy  na  zájezd  nebo 
přihlášky na akci, že jsou jim tyto Podmínky známy, rozumějí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu 
je přijímají.

Ve Frenštátě p. R. 28. května 2008
Tomáš Harabiš – jednatel společnosti VALAŠSKé KRáLOVSTVí s. r. o.
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VýBěr inFormačních cEntEr

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

Bystřice pod Hostýnem
MIC
Pod platany 2,
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel./fax: 573 501 901
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.info-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

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

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

Hukvaldy
IC
Hukvaldy 40, 739 46 Hukvaldy
tel./fax: 558 699 221,
tel.: 775 886 844
e-mail:
infocentrum@ihukvaldy.cz
web: www.ic.hukvaldy.eu

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

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

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

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

Luhačovice
IC LUHANKA
Náměstí 28.října 441,
763 26 Luhačovice
tel.: 577 681 103, fax: 577 131 337
e-mail: luhanka@lazneluhacovice.cz
web: www.lazneluhacovice.cz

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

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

Nový Jičín
Návštěvnické centrum Nový 
Jičín – město klobouků
Informační centrum Nový 
Jičín
Masarykovo nám. 45/29

741 01 Nový Jičín
tel.: 556 711 888, 556 768 288
e-mail: icentrum@novy-jicin.cz
web: www.novy-jicin.cz
www.novyjicin.mic.cz

Ostrava
Ostravský informační servis s. r. o.
Ostrava-centrum
Jurečkova 1935/12, 702 00 Ostrava
tel.: 596 123 913, fax: 596 123 913
e-mail: mic@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz

Ostravský informační servis s. r. o.
Vyhlídková věž Nové radnice
Prokešovo nám. 1803/8,
702 00 Ostrava
tel.: 599 443 096
e-mail: vez@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz

Ostravský informační servis s. r. o.
Letiště Leoše Janáčka Ostrava
Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov
tel.: +420 558 272 419
e-mail: letiste@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz

Ostravský informační servis s. r. o.
Ostrava – vestibul Hlavního nádraží
Nádražní 365/196,
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, 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

Rožnov pod Radhoštěm
Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 131
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

tel.: 571 652 444 
e-mail: ic@roznov.cz
ic.roznov@roznovan.cz
web: www.roznov.cz 

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

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

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

Valašské Meziříčí
IC
Komenského 169,
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 615 200, 775 109 809
e-mail: info@agenturavia.eu
web: www.agenturavia.eu

Velké Karlovice
IC
756 06 Velké Karlovice 299
tel.: 571 444 039
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
Městské informační a turistické středisko
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
tel.: 577 630 270, 577 630 222
fax: 577 630 274
e-mail: is@muzlin.cz
web: www.mestozlin.cz
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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

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

studujte nOvé aktivity!

Okoštujte studium

na naší

Valašské království děkuje partnerům, kteří mají v těchto novinách svoji prezentaci, za jejich podporu a spolupráci

© vydalo ck valaŠské království, Dolní 494, 744 01 Frenštát p. R., červen 2012, grafické zpracování: Valašské královské grafické studio, tel.: +420 777 668 033, e-mail: studio@valasske-kralovstvi.cz
naše kanceláře: CK VK Frenštát p. R., Dolní 494, 744 01 Frenštát p. R., tel.: + 420 556 831 402, tel./fax: +420 556 839 274, e-mail: info@valasske-kralovstvi.cz, web: www.valasske-kralovstvi.cz • www.balickyzazitku.cz

Štramberská Trúba, Kopec 77, 742 66 Štramberk, tel.: +420 774 668 045, e-mail: truba@valasske-kralovstvi.cz, web: www.stramberskatruba.cz

Přihlaste se ke studiu 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!
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Získejte ZáPOčty, tituly, 
diPlOmy a ceny!

Zažijte, cO jste ještě 
neZažili!

 c K  va l a š s K é  K r á lo v s t v í
Firemní aKce • programy • výlety • aKtivity

pobyty • zájezdy • expedice

Zážitkové univerzitěa Zážitkové škole!

JAVOROVÝ VRCH
930 m n. m.

MuZEuM NoVoJičíNska


