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

Rok 2007 – rok zážitků pro 7 smyslů
„Heuréka! Přišel 
jsem na to!“, vykři-
kuju rozjásaně Ar-
chimédovo zvolání 
po hodinách pro-
hlížení, přemýšlení, 
poslouchání a hlasi-
tého mumlání myšle-
nek. A může za to pro 
změnu tak trochu 

zase Indie, která si kdysi podmanila mých 7 smyslů J. Že jich 
mám nějak moc? Abyste si zamilovali Indii, musíte zapojit svůj 
zrak, sluch, čich, hmat, chuť, šestý smysl a zejména smysl pro 
humor. Tím si vás Indie podmaní, a pak už se do ní budete muset 
pořád vracet tak, jako já. A co to má společného s vámi a Valaš-
ským královstvím? 
 Znovu jsem si uvědomil, jak může být díky všem těmto našim 
smyslům život pestrý... Taky jsem si uvědomil, že některé svoje 
smysly poslední dobou docela zanedbávám a že bych s tím měl 
něco dělat. Ode dneška na tom začínám pracovat. Každý den je 
musím alespoň jednou všechny uspokojit!!! Na něco pěkného se 
podívat, poslechnout si nějakou dobrou hudbu, čichnout si k ně-
čemu voňavému, sáhnout si na něco příjemného, udělat něco in-
stinktivně nebo pudově a něčemu se zasmát! Ale proč jenom já? 
Myslím, že byste to potřebovali taky! 
 A proto budeme v roce 2007 míchat koktejl akcí a aktivit pro 
všech 7 smyslů také pro vás! Krása místní přírody oslní váš zrak, 
hudební programy si získají váš sluch, pestrá směs vůní omámí 
váš čich, na cokoliv u nás šáhnete uspokojí váš hmat, vynikající 
krajová kuchyně si získá vaši chuť, naše akce a aktivity prověří 
váš šestý smysl a místní domorodci zase váš smysl pro humor. 
A všechno dohromady by si mělo získat vaše srdce. Myslím, že se 
opravdu máte na co těšit.
Rok 2007 bude ve Valašském království „Rokem zážitků pro 
7 smyslů…“ Vše můžete „chutnat“ sami nebo s námi zabalené do 
adrenalinových, sportovních, tradičních, relaxačních či gastro-
nomických nebo zábavných „Balíčků zážitků“.
Takže neváhejte a za intenzivními zážitky do Beskyd a na Valaš-
sko s námi se vydávejte!

Tomáš Harabiš

Vyzkoušejte nové Balíčky zážitků
Chcete chvíle svého volna prožít zajímavě, od-
dychnout si a ještě se přitom něco 
dozvědět? Zažijte alespoň den ve 
Valašském králoVstVí! Čas plný zá-
žitků, emocí a pocitů jsme zabalili 
do tématických „Balíčků zážitků“. 
Jsme přesvědčeni, že si každý z vás 
vybere to, co zrovna sedí jeho nátu-
ře, zájmům, náladě, věku a fyzickým 
schopnostem.
Vytvořili jsme pro vás ucelenou nabídku již více 

než 120 „Balíčků zážitků Valašského království“ (roztomile zabalené ak-
tivity, které jsme pro vás vybrali, domluvili, připravili, vyladili a zabalili), 
které si můžete vybrat ze tří tematicky zaměřených katalogů nebo z našich 
webových stránek: www.valasske-kralovstvi.cz/balickyzazitku. Více infor-
mací o nich naleznete na druhé a dalších stranách těchto novin.

Evropská unie

balíčky zážitkůTradiční & pohodové

Objevujte Valašské království a vypravte se do Švestkozemě

řemesla • astronomie • fotografování • hudba a tanec • létání • příroda

Tento projekt  je spolufinancován Evropskou unií a Zlínským krajem.

Evropská unie

balíčky zážitků

Gastronomické & zábavné

Objevujte Valašské království a vypravte se do Švestkozemě

košty • valašské bašty • pasování na Valachy • audience u královny matky…

Tento projekt  je spolufinancován Evropskou unií a Zlínským krajem.

Evropská unie

balíčky zážitků
Aktivní & relaxační

Objevujte Valašské království a vypravte se do Švestkozemě

adrenalin • sport • relaxace • v přírodě • ve vodě • ve vzduchu • indoor

Tento projekt  je spolufinancován Evropskou unií a Zlínským krajem.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Zlínským krajem.
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Výstava O slivovici a její duši
  v Angole

V posledním říjnovém týdnu byla 
v angolském hlavním městě Luan-
dě, konkrétně v reprezentačních 
prostorách Velvyslanectví České re-
publiky, místní veřejnosti přístupná 
výstava O slivovici a její duši.

	 	 pokračování	na	str.	4	

Fotografie z otevření konzulátu
na Nové Guineji dorazily...

Jak jsme vás již informovali na za-
čátku června 2006, jeho excelence 
velvyslanec Valašského království 
Petr Jahoda, otevřel naši novou am-
basádu na Nové Guineji. Vzhledem 
ke složitému spojení s tímto oprav-
du divokým koncem světa k nám 
jeho fotografie ze slavnostního ote-
vření dorazily teprve nyní…
 pokračování	na	str.	4
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z domova
Nová turistická 

známka VK
 a Od poloviny ledna si na různých 
místech Valašského království bu-
dete moci koupit naši novou vý-
roční turistickou známku na rok 
2007.

Valašské království
v Schengenu

již od roku 1997
Valašské království by chtělo ubez-
pečit své občany, že spekulace 
o termínech vstupu České repub-
liky do Shengenského prostoru se 
na ně nevztahují. Valašské krá-
lovství má dohody o bezpasovém 
styku se všemi zeměmi již od roku 
1997. V případě, že by byl na něja-
kém hraničním přechodu po našem 
občanovi Valašský pas požadován, 
hlaste tento incident v některé 
z našich kanceláří.

Ohlédnutí za létem – jaká byla 
první Valachyjáda

Znáte ten pocit plný napětí a vzrušení, 
kdy cítíte, že jste přímými aktéry něčeho 
velkého a do jisté míry neopakovatelného? 
Já jsem takový pocit měl od chvíle, kdy byl 
v sobotu 5. 8. 2006 zapálen Valašský oheň 
u sochy Radegasta na památném Rad-
hošti. Valašský oheň se stal symbolem 
valašské sounáležitosti a byl nadšeně vítán 
ve všech městech a obcích, kudy jej nesla 
štafeta složená z cyklistů Sportovního klu-
bu Valašského království. Dlouhé přípravy 
a práce celého téměř stošedesátičlenného 
týmu lidí, kteří se na realizaci první Va-
lachyjády podíleli, se zúročila během tří 
nabitých dní od 11. do 13. srpna 2006 na 
festivalu FÓRum 2006 ve Frenštátě p. R.
 

Festival FÓRum 2006 aneb první Valachy-
jáda svým pojetím i rozsahem překonal 
hranice města Frenštátu pod Radhoštěm 
a stal se akcí, která výrazně přispěla k pro-
pagaci celého Valašska. První Valachyjáda 
hostila mnoho významných osobností 
v oblasti sportu, které byly pasovány na 
„Rytíře Valašského království“. 

První den festivalu vyvrcholil přivítáním 
štafety s Valašským ohněm, který osob-
ně zapálila paní Dana Zátopková. Celý 
zahajovací ceremoniál byl po večerním 
koncertu Ivana Hlase 
zakončen řízeným 
ohňostrojem.

Druhý den byl zasvě-
cen valašským hrám. 
Přímo na frenštát-
ském náměstí se mezi 
sebou utkalo několik 
soutěžních týmů za-
stupujících jednotlivá 
města Valašského krá-
lovství. Borci změřili 

Vyzkoušejte nové Balíčky zážitků
Výlet na sněžnicích
Fantastický půldenní výlet s horským 
vůdcem na sněžnicích se stane neopa-
kovatelným zážitkem. Díky sněžnicím 
na nohou se dostanete na kouzelná 
místa a naplno si užijete majestátné 
samoty zimních hor.

Sněžnice jsou staletími prověřeným prostředkem k pohybu zasněženou 
krajinou. Využívali je severoameričtí indiáni, Eskymáci i národy severní 
Evropy. Sněžnice rozloží hmotnost člověka do větší plochy, a on tak díky 
tomu zůstane na povrchu sněhové pokrývky nebo se méně zaboří, a tak 
se může mnohem lépe pohybovat. K výhodám sněžnic patří neomezenost 
pohybu bez běžeckých stop či pohyb v zalesněných porostech, což pro ly-
žaře není ideální terén. Navíc sněžnice umožňují nést či táhnout náklad 
mnohem lépe, než lyže. Je to prostě znovuobjevený způsob, jak se dostat 
ven do přírody a tiše obdivovat zimní krajinu.

„Tarzánie“
to je pojem, který představuje 
jedinečný adrenalinový záži-
tek v lesním prostředí na nej-
delší lanové dráze v ČR.
Obsah balíčku: Tarzánie, trasa 
z lanových překážek, zavěše-
ných na stromech ve výšce 4 až 

12 m nad zemí. Lanové překážky jsou důmyslně řazeny tak, aby kombino-
valy úkoly s různým stupněm obtížnosti s úkoly technickými či zábavný-
mi. Ke zdolání trasy není zapotřebí zvláštní fyzické síly. Bezpečnost účast-
níků je zajištěna jistícími lany, úvazkem a přilbou. Před vstupem na první 
překážku vás instruktor krátce seznámí s pravidly a způsoby jištění..

Balíček zážitků na přání!
Jsou vaši blízcí již znuděni materiálními statky? Darujte jim zážitek! Při-
pravili jsme pro vás novinku – Balíček zážitků na přání! S tímto balíčkem 
můžete splnit svým blízkým jejich tajná přání. Mohou si totiž vybrat z celé 
naší aktuální nabídky.

své síly v těchto valašských disciplínách: 
„přehazování horkého kobzola, zatlúkání 
hřebíkú, valašské kuželky, hod ovcú, sla-
lom s táčkami, hod vajcem, hod trnkovú 
peckú do demižóna a skok přes kozy“. 
Soutěžilo se také v kategorii jednotlivců, 
ve které proběhly navíc finálová klání ve 
třech královských disciplínách: „pojídání 
pohančené kaše, rozbíjání bukových klát-
kú kalačem a přetahování o slivovicu“. 
V kategorii družstev zvítězili Skokani na 
lyžích z TJ Frenštát a v kategorii jednotliv-
ců se stal absolutním vítězem Víťa Ryška.

Třetí den měli návštěvníci možnost vy-
zkoušet si „Balíčky zážitků Valašského krá-
lovství“– zastřílet si z luku, naučit se břišní 
tance, vyrobit keramiku či nahlédnout pod 
kapotu závodního speciálu rallye vozu. 
Na festivalu FÓRum 2006 se v rámci do-
provodného kulturního programu konalo 
šest koncertů a čtyři divadelní představení, 
ohňová show a karaoke párty.

Co dodat závěrem? První Valachyjáda se 
zkrátka povedla. Celá akce se těšila ne-
bývalému zájmu veřejnosti a médií. A já 
se příští rok těším na ten neopakovatelný 
pocit, až u sochy Radegasta opět zapálíme 
Valašský oheň.  Marian Žárský

Jak sem letos nepálil
Motto: Gdyž sa zima optá Valacha, 
co robíl v létě, ukáže ji demižónek 
slivovice. A nebo taky ne.

Tááák, a mám zaděláno na novú gořalič-
ku, sem si onehdá myslél. Né, že bych byl 
taký ožungr, že bych sa nemóh dočkať až 
ju okoštuju. Já mám radosť z teho techno-
logického postupa a z teho, jak to funguje. 
A co si budém povědať, hut pálenej sa zin-
dě na bježkách nebo na vítanú gdyž donde 
návščeva. Tak je to.

Gdyž nésu trnky na slivovicu, egzistuje na 
Valachoch druhé řešení v podobě jadrniček 
a jabkovice. Někeřý, svjetem protřelí, temu 
řýkajú galvádos, ale co je jabkovica je jasné 
i malému ogárkovi. Nemáme doma trnky, 
ale v kopcoch dvě velké jabloně Jadrničky 
a letos sa uródilo. Najprv zme se synáto-
rem Štěpíkem nazbírali 4 měchy a já pak 
sám dozbíral ešče 2. Šrotoval sem ich těsně 
před hodama. Eščě předtým sa ale muséla 
připravit bečica na kvas, bo byla rozeschlá 
jak staré vráta od stodoly. A tak sa opa-

koval rokami odzkúšaný postup. Sklepať 
obruče, aby byly na těsno a bečicu donésť 
do potoka, aby dřevo nabobtnalo a utěs-
nilo ďúry mezi jednotlivými prkny. Každé 
2 hodiny sem šel bečicou pohýbať, aby sa 
namočily všechny deštice. Naposledy sem 
to urobíl o púlnoci a druhý den ráno v pět 
bečicu donés na dvorek, natáh hadicu od 
darlinga a začal ju napúščať pitnú vodú ze 
studně. Napuchnutí prkýnek nebylo do-
konalé, a tak bečica asi na dvuch místoch 
tekla. A jak voda stúpala, malé prameně 
sa změníly v střýkajúci čirúčky, na kerých 
by fyzikář ve školi krásně předváďal, co to 
je balistycká trajektóryja. No co, nechám 
vodu técť malým prúdom tak, aby sa právě 
doplnily ztráty a gdyž sa ďúry zpuchnutím 
dřeva ucpú, tak bečica prostě bude přeté-
kat. S túto filozofijú sme s robu odjéli do 
práce… Jaké bylo překvapení, gdyž po 
návratu dom bečica sice netékla, ale místo 
aby přetékala, bylo v ní vody enem do polo-
vice. Ajajaj, začal sem mjet neblahé tušení 
a frčál do kotelně k darlingu. 
 Pokračování na str. 4
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O Valašském království
Historie–Příroda–Folklor–Gastronomie–Aktivity–Relaxace

Josef Holcman

Historie
Původní obyvatelé splynuli v 16. a 17. 
století s Valachy, karpatskými kolonis-
ty. Přestože to byli většinou pastevci, 
tak v letech 1621–1644 vedli tři povstá-
ní, kdy bojovali proti všem. Nájezdníci, 
kteří v 16. až 18. století poničili jižní 
Moravu, se probili roku 1733 až do 
Karlovic. Stateční Karlovjané je však 
z Machůzek hnali až za Javorníky. Va-
laši byli kmen odvážný, i když autor 

Broučků Jan Karafiát údajně řekl: „Měkcí jsou Valaši. Chlapík jako 
hora, ale mluvte mu k srdci, a on se vám dá do pláče. Stínů jsem 
nalezl velmi mnoho, ale i při nich jsem pozoroval jisté dobráctví 
a jakousi poetickou náladu. Valaši také nejen pijí a kouří, ale nadto 
zbytečně a svévolně se soudí.“ Jiný valašský velikán František Bar-
toš jim přisuzuje povahu sangviniků, tedy lidí náladových a prudce 
reagujících, ale také silných a veselých.

Příroda 
Konec chleba začátek kamení: 
pruhované svahy trav, ovsa, tr-
nek, šlahouny ostružin, Lípa, 
Štípa, Lukov, údolí s cifrující 
vodou potoků, žleby, mýtiny, 
srázy, hřebeny, pěšiny, tůně, 
pláně s potrhanou mlhou mize-
jící v modré obloze, Pozděchov, 

Polanka, Zděchov, oblaka mezi ženskými křivkami kopců přechá-
zejících v nebe, z trhliny zarudlého mraku, večerní paprsky světla, 
až se v nás vlní myšlenky na nesmrtelnost, Halenkov, Hrozenkov, 
Razula, zmírající nízké slunko přibližuje povrchy hor tvarů hrubé 
srsti, podzimní listí maluje vzduch na Soláni, smrková kůra po-
psaná parohy jelenů, kouř vlnící se údolím teplem z rozsochatých 
buků, z Radhoště vidět Lysá a pod nimi struny cest lidí, člověk je 
na světě jak rosa v trávě, jiskří hřbety sněhových dun, smrky jak 
indiánky v bílé polevě za hranicí zvuků, ledové slunko v březnu 
ujídá závěje…

Folklor
Folklor je pupeční šňůrou či třetím 
okem, kterým na okamžik zvědavě 
nahlížíme do minulosti, abychom byli 
vzápětí vrženi zpět s vědomím, že život 
našich předků můžeme znovu proží-
vat, pokud budeme ctít tradice a kroj. 
Skromný lid valašský po staletí žil i páté 
roční období, které plavalo nad samota-
mi, kotáry i dědinami. Období, ve kte-

rém zvyky a obyčeje nestárly. Úkaz, který vytvořili lidé tím, že si 
podřídili zákonitosti přírodního času respektem k němu. Ve spo-
jení s rokem hospodářským i církevním v každém ročním čase si 
našli důvod k oslavě, takže jejich těžký pracovní život se tak stal 
nejen snesitelným, ale i přitažlivým. Tohoto gruntu dokázali Valaši 
s pokorou, ale i vtipem, zejména v písničkách, využít: Hore nad 
Hovězím zemané bohatí, jeden bez nohavic a druhý bez gatí… 

Kultura, zábava
Lidé mají už zase chuť nejenom se na zábavu dívat, ale sami si ji vy-
tvářet. Valašské království čítá na sedmdesát tisíc obyvatel ne pod-
daných, ale oddaných svému kraji, pevně zakotvených v místech 
svého narození. Každé město se vyznačuje svým geniem loci (ta-
ková Štramberská trúba!), každá vesnice si drží originální obyčej 
(vodění berana, chodění s Karlem, pochovávání basy). V Karolince 

založili divadelní ochotníci Valašské národ-
ní divadlo a s hrou Doma uspěli i v matičce 
Praze království Českého. Města i vesnice 
zřizují muzea, obnovují kroje, ale rodí se 
i nové tradice, jako třeba košty slivovice, 
při kterých se návštěvníci nekonečnými 
proudy hltů prokloktávají k rozhovorům, 
u nichž zpívají a vzpomínají. Košty jsou 
tak nositeli generační paměti a pomáhají 
nám opatrovat naši minulost a tak chystat 
i budoucnost. 

Gastronomie
Představte si, jak se vám v adven-
tu nechce vstávat do tmy, sněhu 
a mrazu, ale přesto se přemůže-
te, protože vás čeká zabíjačka, 
při níž se všecko vaří jak v pra-
starých dobách v jednom kotli, 
a přesto je každý kousek masa 
jiný. Nejprve vytáhnete třesoucí 
se ovar, ten jenom skočit vám do 

úst, ale počkejte si, nařežte ho na plátky, to je první jídlo, to je svá-
tek, a k němu nakrájejte temná jatýrka, položte na chléb, k tomu 
nastrouhaný křen s jablkem, mírně opepřete, a účinek je dokonalý, 
už vám nic nechybí. Předtím štamprlku studené slivovice, která 
hřeje. Víte jak hřeje slivovice, jak pálí slivovice, jak se pálí slivovice? 
Představte si usmrkané dušičkové počasí, dědina v podvečer jak 
vymetená, a v pálenici světýlko, které označuje tajemný pekloráj. 
Přátelství v něm nastává hned, jakmile první kapky slivovice cvrnk-
nou o dno zatím prázdného hrnce, písnička se ozve za chvíli.

Aktivity
Sportovní aktivity jsou od-
razem doby, která adoruje 
rychlost. Tím spíš musíme 
umět zastavit. Může to znít 
paradoxně, ale teprve fyzická 
námaha a z ní pramenící klid 
těla a následně i ducha, nás 
uprostřed letních i zimních 
beskydských, hostýnských či 

oderských lesů donutí vnímat přírodu jako fenomén, který tu byl 
před námi a bude tu i po nás, ale na nás záleží v jakém to bude 
stavu. Záleží nám na tom? 
Ve Valašském království můžete třeba cválat na koních po dosti-
hových cestách i jezdit na kole po cyklistických stezkách do výše 
přes tisíc metrů nad mořem. Je to aktivní odpočinek v kombina-
ci s prostředím, ze kterého sálá život našich předků, jimž hodiny 
nebily tak rychle jako nám, o čemž se můžete přesvědčit zejména 
v dřevěném městečku rožnovského skanzenu.

Relaxace
Valaši tomuto pojmu říkali černá ho-
dinka. Moderní doba se snaží nacházet 
zklidnění v relaxaci, kterou Valašské 
království nabízí v mnoha podobách, 
jimiž doplňuje původní valašské ritu-
ály, jako bylo cvičení kosců při sečení 
trávy či ovocnářů při sbírání trnek, vy-
právění při svíčkách za dlouhých zim-
ních večerů a masírování starých kolen 
slivovicí. Dnes si můžete místo toho 
nechat zmrazit klouby na Čeladné, na 
salaších popíjet léčivou žinčici, která se 
v rožnovských lázních užívala jako lék 

už v 18. století nebo u Jelínků ochutnat likéry z léčivých bylin. Ale 
ať se octnete kdekoliv v lázních či hotelích Valašského království, 
pamatujte na heslo a přísloví, které se doplňují: Veselá mysl půl 
zdraví a Ve zdravém těle zdravý duch. (texty k výstavě)
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�  ze světa z domova

Jak sem letos nepálil
Pokračování ze str. 2
V kotelni smrad jak z bolavéj nohy a posca-
ného ohnišťa dohromady. Motor darlinga 
v prdeli, všude šedo od dymu jak v udírni. 
Co naděláš! Rozglábit okno, demontovat 
motor, vyslechnút si přednášku na tému, 
jak je nebezpečné nechat běžať puščenú 
vodu cez děň, gdyž nézme doma. Při tem 
doplnit bečicu vodú z obecního vodovoda, 
aby se zjistílo, či už konečně těsní. Do rána 
z něj ubylo asik 5 čísel, ale a do večera už 
ani cvrnk. Spálený motor sem zavéz do 
Tylovic panu Zajíčkovi na přemocení, ale 
nepotěšil ňa. A to umí spraviť gdeco.

Hlavní bylo, že bečica už těsní. Naložíl 
sem ju na kolca k odvozu do kotelně k na-
šej babině, co bydlí od nás asik 80 metrů. 
Tam je teplo, a tak tam ty pomléte jadrnice 
zkvací co najprvěj. Při nakládání bečice, 
enom sem ju chyt za spodek, a kus dřeva 
mi ostál v paprči. Bylo úplně zhnité a ulo-
milo sa těsně pod dnem. Stala sa chyba, 
gdyž neboščík děda tu bečicu před dvaceti 
rokama natřél zvenčí světlezelenú dvoj-
složkovú barvu. Tu barvu si tchán donés 
ze Zbrojovky gde s ňú natírali tkalcovské 
stavy, aby vydržály cestu po moři až do tej 
Latinskej Emeriky… Vlhkost z bečky moh-
la enom jednym směrom, a tak sa v ní zdr-
žovala zbytečně dlúho a dřevsko pomalu 
hnilo…No nic, letos to mosí ešče vydržáť 
a přýští rok sa uvidí. A tak za chvílu už beč-
ka stála v kotelni hnedka vedle plynového 
kotla těsně u kanála a ešče ten samý večer 
byla ze ¾ plná namletých jadrniček. 

Asi za týdeň sem do tej voňavej směsi nalél 
na radu hodného strýca Leoša z Vigantic 
4 kila cukru rozpuščeného v kýblu vlažnej 
vody a 2 kila medu. O tom, že kvasný pro-
ces zdárně probíhá svěčila typická vúňa už 
gdyž sa k babině vešlo do hlavních dvéřy. 
A ešče jedén prúvodní jev sa k tej vúni při-
dál. Mušky octomilky. Přestože byl kvas 
přikrytý ýgelitem, ty svině tu byly v milijó-
noch. V kotelni, v přecýni, na chodbě aji 
u babiny v kuchyni. Přes troje dvéřy! Všu-
de sem pověsíl celkem 10 mucholapek a co 
dva dni je musél měnit. Tak je to.

Kvasný proces probíhal rychlo, a tak ně 
asik po 6 týdňoch v pálenici U Bublíka po 
skúšce vzorka řékli, že možu přijít vypálit 
v pátek ve třy ráno. Třy dni před pálením 
sem dřevjanym kyjakem párukrát do kva-
su žgárnul, aby uték přebytečný kysličník, 
ale robil sem to rýchlo, bo celá ta operá-
cyja byla provázena obřým výronem tych 
malých sviní, keré vlézly všadě – do vlasů, 
očí, ušisek, za límec, do rukávů, že sem 
to robíl fšecko poslepu už aby to bylo. Ve 
štvrtek před pálením sem si přychystal 5 
konví na přepravu do pálenice, na hlavu 
kulicha přes uši, na ruky rukavice, přes 
keré přetáhnul teplákovku od Čongů, co 
má v rukávoch gumu a zip se dá zatáhnuť 

až k bradě a na očiska potápjačské brýle. 
Púvodně zamýšlaný šnorchel nahoře pře-
vázaný kapesníkem sem nahradíl šátkem 
uvázaným přes pyščisko. Ták, a fšíl sa, 
octomilky, ukažte. Fšécko sem měl vy-
mysleté do posledného detajla. Naplním 
konve a bečicu rýchlo vyvalím na dvorek, 
aby sa ty malé potfory neměly gde mnó-
žit. Pak teprv vynésu konve a nachystám 
odvoz. Takto vyzbrojený sem vlítnul do 
kotelně a rýchlo začal kýblovať kvas do 
konví. Hnedkaj sa mi nepozdávalo, že je 
teho kvasu jaksik meněj, než gdyž sem do 
něho dva dni naspátek píchal tym dřev-
skem. A když sem byl na dně bečice, teprv 
druhá konva byla enem z poloviny plná, 
samé husté a nigne žádná zkvasená ščáva. 
Až gdyž sem vynés prázdnú bečicu na dvo-
rek, tak mi to zapálilo. Ve zhnitém dně byla 
ďúra jak do řiti. Tu ďúru sem tam já, pako, 
zrobíl tou palicou a všecko to dobrotisko 
utéklo do kanála. Co narobíš, na posraté-
ho aj latrína spadne. Tak je to.

Pálení sem zrušíl. To, co ostalo z toho 
nadějného kvasu, dal Tondovi Gabryšové-
mu, aby to přydal k temu svojemu. Bečicu 
rozebral a uložíl ke stodoli. Obruče přyn-
dou do šrotu a prkýnka do nebezpečného 
odpada. Moh bych je pořezat a nechat ba-
binu spálit v kamnoch, ale jako ochránca 
přýrody vím, že by sa tak do vzduchu do-
staly svinstva z tej výbornej dvojsložkovej 
barvy. Tak je to.

Nové motořysko k darlingu za tisícku už 
je doma, bo ale nepasuje svojimi ďúrami 
na púvodní fundamet čerpadla, mosím 
nechat zrobit jakúsik redukciju. Budu 
musét kúpit bečicu. Z umělej hmoty. No 
a mušky octomilky? Ty potvory sú u babi-
ny stále. Zrobil sem v kotelni pořádek, jaký 
tam nebýl, co pamatuju. Vyházal věcej jak 
polovinu krámú, vysmýčil pavučiny a vy-
luxovál tuny prachu. Při tém sem zjistíl, 
že octomilky v celých hejnoch lécú z teho 
kanála, jak tam odtékla ta zkvašená ščáva, 
a tak sem tam vylél, ochránca neochránca, 
kýbel horkej vody. A vyměnil mucholapky. 
Né vždy je posvícení. Tak je to.

Gdyž sa na tým fšeckým fčíl, gdyž to spisu-
ju, zamýšlám, pravím si – ešče že tak. To 
motořysko u darlinga muselo být načlé. 
Gdyby třeba hořélo a ono při tém vypadlo, 
mohlo by být zle. Tak budu mět jistotu, že 
darling je v pořádku. Gdyby bečica byla 
plná trnek a to dno róchlo, byla by škoda 
daleko, daleko většejší. Babina može vodit 
svoje susedky Jaru a Štefinu do kotelně na 
exkurziju, aniž by sa za ňu mosela stydět, 
a ja sa teho hodně dověděl o muškach 
octomilkach, jak žiju, k čemu su dobré, 
a tak. A to sú samé pozytyvné vjeci. Fakt 
platí staré známé, že co ťa nezabije, to ťa 
posílí. Tak je to. Opatrujte sa.
 Janek JaňýčekJeho excelence velvyslanec VK Petr Jahoda a pracovníci naší ambasády.

Dne 27. listopadu 2006 se v nově 
otevřené české restauraci Castle 
Praha II v Soulu uskutečnilo slav-
nostní otevření putovní výstavy z 
fondů OKKV pod titulem Slivovice 
a její duše. V úvodu akce vystoupil 
velvyslanec T. Smetánka a krátce 
informoval o valašských tradicích i 
pevném místě, které v nich zaujímá 
slivovice jako regionální nápoj.
Poté následovala ochutnávka vzor-
ků slivovice, pohoštění a vystoupe-
ní souboru Seouloratorio, který v 
koncertním sále o několik poschodí 
výš zahrál několik skladeb A. Dvo-

Výstava O Slivovici a její duši v Soulu
řáka. Reportáž o akci otiskly noviny 
Seoul Times, další reportáže připra-
vují i The Korea Times a korejská 
televize v angličtině Arirang TV.

Výstava O slivovici a její duši v Angole
Uspořádání výstavy bylo načasováno tak, 
aby se uskutečnila v rámci oslav hlavního 
státního svátku České republiky 28. října.

Slavnostní inaugurace výstavy proběh-
la dne 24. října večer, kdy byli pozváni 
představitelé angolského veřejného života 
a diplomatického sboru. Na 27. října večer 
byli pozváni čeští krajané a Angolané, kteří 
v minulosti studovali či pracovali v Česko-
slovensku nebo v ČR. Kromě toho byla 
výstava veřejnosti otevřena během dne po 
celý týden.

Návštěvníci akce si do jednoho odná-
šeli velmi dobrý dojem, k němuž kromě 
vynikající umělecké a technické úrovně 
expozice přispívaly podbarvující a náladu 
doplňující tóny moravských cimbálových 
kapel, ochutnávka pravé Jelínkovy slivo-
vice a vzorků dalších moravských komerč-
ních i domácích švestkových destilátů 
a snad i skutečnost, že vedoucí zastupitel-
ského úřadu se na obou akcích pohyboval 
ve slováckém lidovém kroji pro tento účel 
speciálně přivezeném z obce Žeravice na 
Hodonínsku. V místních podmínkách 
nedostupná ocasní pera z bílého kohou-

ta pouze nahradily dikobrazí ostny, což 
v očích návštěvníků evokovalo kulturní 
synkretismus.

Slavnostní zahájení natáčely hned dva štá-
by angolské veřejnoprávní televize. První 
z nich svou reportáž odvysílal ještě téhož 
večera v hlavní zpravodajské relaci, druhý 
v sobotní kulturně společenské revue Arco 
Iris. Reportáž o výstavě byla publikována 
také v jediném angolském deníku Jornal 
de Angola.

Vzhledem k celkovému úspěchu akce Za-
stupitelský úřad ČR v Angole děkuje všem 
organizátorům a sponzorům výstavy za 
unikátní možnost tuto jedinečnou spole-
čenskou akci uspořádat.

Robert Kopecký
Chargé d’affaires

Velvyslanectví České republiky v Angole

Konzulát na Nové Guineji
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01 Rožnov pod Radhoštěm
 IC VK Rožnov p. R.
 571 655 196

02 Rožnov p. R. – Valašské   
 muzeum v přírodě
 Dřevěné městečko – prodejna
 571 757 111

03 Pustevny (1098 m n. m.)
 Libušín 556 836 207
 Chata Šumná 556 835 065
 Stánek u autobusové zastávky

04 Radegast
 Stánek u Radegasta   
 571 655 196

05 Radhošť – Kaple Cyrila   
 a Metoděje (1129 m n. m.)
 Stánek u Radegasta
 571 655 196

06 Trojanovice
 Hotel U Kociána – Imigrační úřad
 VK 556 835 206

07 Frenštát pod Radhoštěm
 IC VK Frenštát p. R.  
 556 839 274

08 Štramberk – Muzeum   
 Zdeňka Buriana
 Muzeum Z. Buriana 556 852 240
 MIC Štramberk 556 812 085

09 Štramberk
 – Štramberská Trúba
 MIC Štramberk 556 812 085
 Penz. Stará škola 556 852 697
 Hotel Roubenka 556 852 567

10 Kopřivnice
 – Rozhledna Bílá hora
 Rozhledna Bílá hora

11 Kopřivnice – Technické   
 muzeum TATRA
 Technické muzeum TATRA
 556 871 106

12 Příbor
 MIC Příbor 556 455 442
 Alpisport 556 722 266
 Čajovna Stará Kovárna –   
 Imigr. úřad VK 607 253 304

13 Hukvaldy – hrad
 Hrad Hukvaldy 558 699 323
 Občerstvení U brány

14 Hukvaldy – Leoš Janáček
 IC Hukvaldy 558 699 221
 Občerstvení U brány

15 Kunčice pod Ondřejníkem
 Obchod Jurek S+R 556 850 032
 Rest. Na Skalce 556 850 114
 Rest. na Maraláku 556 850 850
 Hotel Ondřejník 556 850 043

16 Čeladná
 Penzion U Holubů 558 684 060
 IC Čeladná 558 684 400
 Rest. U Pařeza 558 684 508

17 Frýdlant nad Ostravicí
 BIC Frýdlant n. O. 558 676 903
 Letiště Frýdlant n. O.  
 558 677 616

18 Ostravice
 IC Ostravice 558 682 584
 Prodejna Karo 558 682 137

19 Lysá hora (1323 m n. m.)
 Chata na Lysé hoře – Šantán  
 736 140 769
 Hotel Petr Bezruč 737 211 111

20 Frýdek-Místek
 BIC Frýdek-Místek 558 646 888

21 Ostrava
 MIC Ostrava 596 123 913

22 Ostrava – věž nové radnice
 MIC Ostrava – věž 599 443 096

23 Ostrava
 – Hornické muzeum
 Hornické muzeum 596 131 804

24 Ostrava – ZOO Ostrava
 ZOO Ostrava 596 241 269

25 Chata PJR Velký Javorník
 Rest. Rekovice Frenštát p. R.  
 556 835 727
 Restaurace U Hyklů – Veřovice

26 Hodslavice
 Muzeum F. Palackého
 556 750 236

27 Hostašovice
 Hospoda U Zrzávky 606 958 258

28 Nový Jičín
 IC Nový Jičín, IÚ VK 556 768 288
 Pension Na Skalkách – IÚ VK  
 556 708 817  
 Pension Lamberk 556 708 817
 Sport Park NJ 556 702 868
29 Starý Jičín
 Hrad Starý Jičín 606 148 834

30 Valašské Meziříčí
 ICM Valašské Meziříčí  
 571 616 700
 ČDcentrum, IÚ VK 972 774 416
 Zámek Kinských 571 611 764

31 Vsetín
 Zámek Vsetín 571 411 690
 MIC Vsetín 571 491 517

32 Horská chata Kohútka   
 (913 m n.m.)
 Horská chata Kohútka –  
 Imigr. úřad VK 571 451 790

33 Karolinka
 Vinotéka v Karolince  
 604 254 621

34 Velké Karlovice
 IC Velké Karlovice 571 444 039
 většina hotelů

35 Bílá
 – rozhledna Sůkenická
 Hotel Sůkenická 558 437 822

36 Vizovice – Zámek Vizovice 
 Zámek Vizovice 577 452 762
 Valašský Šenk Vizovice –
 Imigr. úřad VK 577 452 652
 Knihkupectví Lípa 577 453 357
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37 Vizovice – R. Jelínek
 Podniková prodejna,
 expozice pálení 577 686 111
 Zámek Vizovice 577 452 652
 Knihkupectví Lípa 577 453 357

38 Zlín-Lešná – Zámek Lešná
 Zámek Zlín-Lešná  
 577 914 180-1
 Hotel Lázně Kostelec  
 577 914 340

39 Zlín
 MITS Zlín 577 630 270

40 Holešov
 – Šachova Synagoga
 MIC MKS Holešov – 
 Imigr. úřad VK 573 395 344

41 Holešov
 MIC MKS Holešov – 
 Imigrační úřad VK  573 395 344

42 Rusava
 Rusava muzeum –
 Imigrační úřad VK 573 392 066

43 Svatý Hostýn
 IC Bystřice p. H. 573 501 901

44 Helfštýn
 Hrad Helfštýn 581 797 093

45 Lidečko – Čertovy skály
 Motorest Čertovy skály  
 571 447 464
 U Pavlíků 571 447 987

46 Valašské Klobouky
 Muzeum Valašské Klobouky  
 577 311 150
 Jital trafika, 
 Masarykovo nám. 102

47 Brumov-Bylnice
 – Hrad Brumov
 Hrad Brumov 577 330 427

48 Luhačovice
 – Dušan Jurkovič
 Ogar–konzulát VK a prodejna  
 577 119 568

49 Kroměříž
 IC Kroměříž 573 331 473

50 Soláň
 RS Moravia 571 644 244

51 Martiňák
 HH Martiňák 571 643 133

52 Ondřejník
 Chata Ondřejník 558 437 981 
 Rest. Na Skalce 556 850 114
 Rest. U Pařeza 558 684 508
 Hotel Ondřejník 556 850 043

53 Gruň – Švarná Hanka
 Horská chata Švarná Hanka  
 571 655 196

54 Fulnek – J. Á. Komenský
 Kemp Fulnek 556 741 316

55 Karviná – zámek Fryštát
 MIC Karviná 596 318 620
 pokladna zámku Fryštát  
 596 318 382

 Bavostopa
 Královská stopa
 k dostání na vybraných
 zábavných akcích

 Horostopa
 Královská stopa
 k dostání na vybraných
 turistických akcích

 Kolostopa
 Královská stopa
 k dostání na vybraných
 cyklistických akcích

 Koňostopa
 Královská stopa
 k dostání na vybraných
 jízdárnách a rančích

 Koulostopa
 Královská stopa
 k dostání na lepším bowlingu,   
 kuželkách a golfových hřištích

 Míčostopa
 Královská stopa
 k dostání při vybraných
 míčových hrách a turnajích

 Pálkostopa
 Královská stopa
 k dostání na vybraných
 tenisových, badbintonových,   
 squashových apod. akcích

 Vodostopa
 Královská stopa
 k dostání na vybraných
 vodních, plaveckých
 a vodáckých akcích

 Vzducholetostopa
 Královská stopa
 k dostání na vybraných
 leteckých akcích

 Radegastova bavostopa
 Královská stopa
 pivovar Radegast, Nošovice
 www.radegast.cz, stopu získáte   
 zdarma po absolvování exkurze

01 Emil Holub

02 Enrique Stanko Vráz

03 Tadeáš Haenke

04 Josef Kořenský

05 Jan Welzl

Sbírejte
stopy,

získáte
kroky
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Pravidla
1. Zavítejte na Báječné místo, zúčastněte se Báječné 
aktivity nebo Báječné akce a za pár drobných si pořiďte 
stopu. O tom, která místa, aktivity a akce jsou aktuálně 

ta Báječná, se dozvíte také z letáků, z našich webových 
stránek nebo na našich a všech dobrých Informačních 

centrech.
Při vašich aktivitách ve VK si můžete 

pořídit například horostopu, ko-
lostopu, vzducholetostopu, ko-
ňostopu, míčostopu, koulostopu 
a pálkostopu. Na vybraných zá-
bavných, kulturních a sportov-
ních akcích a programech získáte  

bavostopu.
Aktivstopy a bavostopa jsou takzva-

nými stopami královskými a můžete 
je použít místo stop, které vám chybí ve 

vaší sérii. Pozor! Vždy však pouze jednu 
v desítce!

2. Z každé stopy utrhněte „patu“. Až bu- 
dete mít deset po sobě jdoucích „pat“, strčte 

je třeba do obálky a pošlete je na naši adresu 
Informační centrum VK Rožnov p. R., 

Palackého 484, 756 61 Rožnov p. R. 
Pokud vám některé číslo paty chybí, 

můžete ho nahradit patou s nápisem 
„královská“. Pozor! Vždy však jen 
jednu v desítce! Nezapomeňte 

napsat svou zpáteční adresu, na kterou vám máme zaslat KROK. Pro-
zatím byly vydány KROKY: Emil Holub (1), Enrique Stanko Vráz (2), 
Tadeáš Haenke (3), Josef Kořenský (4), Jan Welzl (5).

3. Pro úspěšné účastníky putování po Báječných místech, akcích a programech 
jsou letos připraveny následující ceny:

Při získání 3 KROKŮ: – Pošlete nám fotokopii pasu VK s vaší fotografií a jmé-
nem, splníte tím naše imigrační podmínky a získáte ve Valašském království prá-
vo domovské, které vám bude stvrzeno vystavením Domovského listu VK.
K domovskému listu získáte i nový pas k vašemu dalšímu putování a volné lístky 
na vybrané aktivity a akce nejen ve VK

Při získání 5 KROKŮ – prvních 50 putovníků:
 • pravou valašskou slivovici od R. JELÍNKA
 • nebo sadu uměleckého skla z Valašska
 • nebo tričko z Valašského království

Všichni, kteří nasbírají 5 KROKŮ a kteří nám PATY ze svých STOP
pošlou do 30. 11. 2007:

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

4. Organizátoři si vyhrazují právo nahradit uvedené ceny cenami jinými srovna-
telné hodnoty.

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

Ceny do soutěže poskytli: GTS INTERNATIONAL, R. JELÍNEK, A. S.,
 VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s.r.o., ALPISPORT CENTRUM S.R.O. a další.

Místa,	 jejich	 majitelé	 a	 otvírací	 doby	 se	 mění,	 prosíme	 vás	 proto,	
abyste	si	předem	místa	putování	ověřili.	Šetříte	tak	svůj	čas,	nervy	
a	peníze!

báječná místa akce a aktivity

 1. cena:  Letenka po EVROPĚ
   od cestovní kanceláře GTS international
 2. cena:  Jazykový kurz v zahraničí
   od cestovní kanceláře GTS international
 3. cena:  Stan



Valašské království Valašské království Valašské království Valašské království

www.valasske-kralovstvi.cz

�

BySTřiČKA
26. 1. Sousedský bál
2.–3. 6. Vodácký víkend – sjíždění říčky 
 Bystřička
16.–17. 6. Bystřičská čtyřiadvacítka
 vytrvalost. závod horských kol

FRÝDEK-MÍSTEK
8.12.–20.1. Betlémy trochu jinak
 výstava, zámek
28. 3. Když ty, tak já taky, miláčku!  
 Divadelní společnost Háta

FRÝDLANT NAD OSTRAViCÍ
8. 1.  Novoroční koncert, sál ZUŠ
5. 2. Klavírní koncert, sál ZUŠ
6. 3. Klarinetový koncert, sál ZUŠ
19. 4.  Varhaní koncert,
 kostel sv. Bartoloměje
21. 4. Otevírání Ondřejnických
 Studánek – turistický pěší
 pochod pro děti a rodiče

HOLEŠOV
leden Tříkrálová sbírka 
1. 1. Novoroční ohňostroj – tradiční 
 uvítání obyvatel do Nového  
 roku – zámecká zahrada
26. 1. Non traditional Jazz ball   
 1. netradiční jazzový bál v ne- 
 tradičních prostorách jazzclu- 
 bu Drive a v kině Svět
27. 1. Divadlo 6. května – Ještě jed- 
 nou, profesore, divadelní ko- 
 medie – kino Svět
únor Rohálovská desítka – 14. roč.  
 běžeckých závodů
6. 2. Hradišťan – koncert cimbálové  
 muziky – kino Svět
23. 2. Jiří Schmitzer – Drive club
6. 3. Fleret s Jarmilou Šulákovou  
 – kino Svět
9. 3. Ty Syčáci – brněnská alterna- 
 tivní kapela – Drive club
18. 3. Dobrodružství hastrmana tatr- 
 mana – divadelní pohádka pro  
 děti – kino Svět
19. 3. Zpívá Martina Kociánová  
 – mezzosoprán – kino Svět
1. 4. Pohádka o Růžence – Hudební  
 divadlo Kapsa –kino Svět
4. 4. Dnes Vás baví holohlaví, hu- 
 debně-zábavný pořad s popu- 
 lárním humoristou Z. Izerem 
 a P. Freundem – kino Svět
15. 4. Brink man ship – čtveřice švý- 
 carských hudebníků, Drive club 
24. 4. Láska, sex a žárlivost – situační  
 komedie – kino Svět
28. 4. Nuselský umělecký orchestr  
 – NUO – Drive club
květen Majáles – studentské slavnosti 
 Na kolo jen s přilbou – bezpeč- 
 nostní akce pro děti – Smeta- 
 novy sady
 Celoměstský Den dětí, zábavný 
 program – zámecký park

BRUMOV-ByLNiCE
1. 4. Zahájení návštěvní sezony na  
 hradě a v muzeu
10. 4. Velikonoční jarmark v muzeu
5. 5. Zahájení 8. turistické sezony 
 na hradě – Jízda napříč Valaš- 
 ským královstvím na Strážní 
 hrad Brumov, Hradní věž – 11. 
 roč. šachového turnaje, Country 
 festival, areál městského muzea 
2. 6. Dětský den na hradě Brumov 
 zábavné odpoledne
23. 6. Hradní tóny – 12. ročník
 hudebního festivalu mládeže

BySTřiCE POD HOSTÝNEM
6. 1. Tříkrálový koncert, kostel sv. Jiljí 
6. 1. Házenkářský ples
13. 1. Hasičský ples
20. 1. Květinový ples
21. 1. Dětský karneval
2. 2. Sportovní ples
10. 2. Vševalašský ples
17. 2. Myslivecký ples
18. 3. Svatojosefská soukromá pouť  
 mužů – sv. Hostýn
duben Výstava umělecké litiny
 z Blanska – zámek
17. 4. Komponovaný pořad o životě 
 a díle bystřického rodáka
 Vladimíra Kozáka…
25. 4. Láska, sex a žárlivost, divadelní 
 představení – kino klub Sušil
28. 4. Čtrnáctá celonárodní pouť
 hasičů – sv. Hostýn
květen výstava základní umělecké školy 
 v Bystřici p. H. – zámek
6. 5. Zahájení poutní sezony
20. 5. Pátá pouť včelařů – sv. Hostýn
28. 5. Sedmá pouť píšících křesťanů 
10. 6. Pátá pouť podnikatelů
10. 6. 13. Bystřické zámecké slavnosti 
 zahájení výstavou A. Borna  
 zámek
12. 6. Pouť kněží olomoucké arcidie- 
 céze za vlastní posvěcení
15. 6. Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
16. 6. Neposkvrněného Srdce Panny  
 Marie – Sv. Hostýn
30.6. Dětská pouť na zač. prázdnin

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
30. 1. Divadelní představení
 společnosti Háta, kino
16. 2. Gala Horobál 2007, velký sál DK
3. 3.  Moravský vrabec 2007
 oblast. kolo soutěžní přehlídky 
 folkových, trampských
 a country kapel, kino
duben Velikonoční trh, náměstí
18.–19. 5. Setkání cimbálových muzik 
  Valašského království
 mezinárodní folklorní hudební
 festival, náměstí
15.–16. 6. 625 let města Frenštát p. R.
červen – Frenštátské kulturní léto
srpen koncerty, Pouť Rádia Čas,
 Kinematograf bratří Čadíků

1. 5. Den otevřených dveří
 na zámku v Holešově
6. 5. Hledá se Adam – veselé diva- 
 delní představení – kino Svět
8. 5. Oblastní postupová soutěž 
 Mistrovství ČR mažoretek  
 Holešov náměstí
21. 5. Screamers travesti show, nový
 program dnes již téměř legen- 
 dární travesti skupiny, kino Svět 
červen Hanácký den, setkání lidových 
 souborů, náměstí, zám. park
 Dny skateboardingu, pravi-
 delné setkání skateboardistů  
 skatepark u hřiště Tatran

HUKVALDy
5. 1. Novoroční koncert
20. 1. Myslivecký ples
27. 1. Ples TJ Sokol Hukvaldy
 fotbalový oddíl
2. 2. Ples ODS
10. 2. Námořnický ples

CHORyNĚ
26. 1. Společenský ples
27. 1. Dětský karneval
únor Masopustní vodění medvěda
 Zelí, zelí, to nás rozveselí
 soutěž o nejlepší kvašené zelí
17. 2. Myslivecký ples
30. 4. Pálení čarodějnic
květen Okrsková soutěž hasičů
 + oslava 105 let SDH Choryně
 Kácení máje
 rybářské závody
13. 5. Den matek

KAROLiNKA
23. 6. Valašský pohár MTB mládeže  
 GS cup 2007

KARViNÁ
1. 1.  Novoroční koncert dechového 
  orchestru Májovák,
 Městský dům kultury
4. 1. Novoroční koncert, absolventi  
 ZUŠ B. Smetany,
 koncertní sál ZUŠ 
14. 1.  Novoroční koncert,
 kostel sv. Martina v Petrovicích 
 u Karviné
19. 1. Městský karneval aneb
 „O poklad krále Artuše“
 Krajské SVČ Juventus
1. 2.  Slavnostní koncert,
 pořádá ZUŠ B. Smetany,
 Městský dům kultury
3. 2.  Račte si přát… Koncert Ondřeje 
 Havelky a jeho Melody Makers, 
 Městský dům kultury
9. 2. Závody v obřím slalomu pro  
 lyžařskou veřejnost, SKI areál  
 Horní Lomná
12.–16. 2. Jarní příměstský tábor, Krajské 
  SVČ Juventus 
16. 2. Tradiční ples PZKO,
 Společenský dům Darkov

28. 2. F-Dur jazzband – koncert,
 Kinokavárna Reflex
březen Projekt 100 – přehlídka filmů,  
 Městský dům kultury
březen VII. ročník Karvinské futsalové  
 ligy, Hala házené
3. 3. Moravský vrabec, oblastní kolo 
 Městský dům kultury
8. 3. Módní přehlídka – jaro 2007,  
 Kinokavárna Reflex
10.–16. 3. Dny Irské kultury
17. 3. Josefovský plesík
17. 3. Odmykání řeky Olše, Karviná- 
 -Darkov, Lipiny
17.–18. 3. Cesta k harmonii – 9. ročník 
 esoterického festivalu, Městský 
 dům kultury
30. 3. Večer s Andersenem
 III. ročník, RKK
31. 3. Aerobic cup,
 Krajské SVČ Juventus
duben Bike contest Karviná 2007  
 závody na freestyle kolech,
 Hala STaRS
duben Hokejbal proti drogám 2007  
 turnaj v hokejbalu dětí
 a mládeže, SPŠ Karviná
duben Irena Budweiserová – jazzový  
 koncert, Městský dům kultury
4.–6. 4. Velikonoční jarmark,
 Krajské SVČ Juventus
6. 4. Velikonoce v Karviné,
 Masarykovo náměstí
21. 4. Moravský vrabec – finále
 soutěže, Městský dům kultury
22. 4. Den Země, park B. Němcové
26. 4. Jarní koncert ZUŠ B. Smetany
květen– Promenádní koncerty dechové-
srpen ho orchestru Malá černá hudba
květen Horolezecká časovka na kolech 
 Karviná – Komorní Lhotka
květen XII. roč. festivalu Máje nad Olší
13. 5. Časovky do vrchu – cyklistická 
 akce, prezentace u restaurace  
 Tesarčík
18. 5. Mezinárodní den muzeí, vstup  
 do Muzea Těšínska zdarma
20. 5. Okolo Karviné, cyklistická akce 
červen  Darkovská lípa 2007
2.–3. 6. Dny Karviné 2007
3. 6. O putovní pohár města Karviné 
 VI. roč. soutěže mladých hasičů
16. 6. Sukmano cup 2007, 4. ročník 
 závodu horských kol s dopro- 
 vodným programem
23. 6. Valíme se Karvinou – 2. ročník  
 soutěžní hry
30. 6. VIII. Karvinský Romský festi- 
 val 2007, mezinár. festival písní 
 a tanců romských souborů
30. 6. II. Městský turnaj v plážovém 
  volejbalu, letní koupaliště STaR 
30. 6. Wianki – lidová slavnost dle 
 starých lidových zvyků a lampi- 
 ónový průvod k řece Olši pro
  veřejnost
30.6.–8.7. Karviná open 2007
 mezinárodní turnaj v šachu

báječné akce od 1. ledna do 30. června 2007
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LUHAČOViCE
1. 1. Novoroční koncert vokálního  
 souboru Dobrý Večer Quintet
 Lázeňské divadlo

MALENOViCE
17. 2. Čelo cup – veřejné závody pro 
 děti v obřím slalomu, SKI Ostrá 
10. 3. Sněhuláci pod Lysou Horou 
 tradiční stavění sněhuláků na  
 loukách u Dřevjanky u Zbuja

NOVÝ JiČÍN
16. 2. Valašský bál, Středisko volného 
 času Fokus
31. 3. Velikonoční jarmark, nádvoří  
 Žerotínského zámku
28. 4. Filipojakubská noc, čarodějnice 
 Elvíra, nádvoří Žerotín. zámku
30. 4. Pálení čarodějnic, tradiční 
 akce v uličkách Žerotínova 
 a Dobrovského
24. 5. Běh Terryho Foxe – start před  
 Krytým bazénem
16. 6. Divadelní dílna, Kamenné
 divadlo, Na Skalkách
21. 6. Evropský svátek hudby,
 Masarykovo náměstí
červen –  Novojičínské léto – různorodá
srpen kulturní vystoupení na náměstí 
 Vstup volný

OSTRAVA
únor OST-RA-VAR
 festival činoherních divadel
duben Mezinárodní den památek
 a sídel
 Dovolená a region,
 výstaviště Černá louka
 Mezinárodní den muzeí a galerií 
květen  Ostravský autosalon,
 výstaviště Černá louka
 Janáčkův máj – mezinárodní  
 hudební festival
červen Den dětí
 Zlatá tretra – mezinárodní
 lehkoatletický mítink, Městský  
 stadion
 Motorfest – mezinárodní
 motorkářský sraz, ČEZ Arena
červen Den evropské hudby
 Knihovna města Ostravy

OSTRAViCE
20.1. XVI. Obecní ples 
17. 3.  Čelo cup – závody pro děti v ob- 
 řím slalomu, sjezdovka na Čele
 

PřÍBOR
1. 1. Novoroční čtyřlístek, KČT Příbor
6. 1. Novoroční koncert
 Sdružení hudebníků Příbor
27. 1. Výstup na Cígel – KČT Příbor
27. 1. Hasičský ples – SDH Prchalov
28. 1. Dětský maškarní ples – SDH  
 Prchalov
10. 2. IV. Valentýnský ples

KELČ
květen Tradiční rybářské závody
 rybník Chmelník
30.6.–1.7. XI. Kelečský jarmark 
 Tradiční výstava drob. zvířectva

KOPřiVNiCE
4. –5. 4. Velikonoční trhy, centrum
20.–21. 4. KOPŘIVA 2007 – přehlídka 
 netradičních divadel, 21. ročník 
 Kulturní dům
5. – 6. 5. Beskyd model kit show 2007 
 mez. výstava a soutěž plastik.  
 modelů, Kulturní dům
25. 5. Přehlídka studentského
 divadla, Kulturní dům
25.–27. 5. Celostátní sportovní hry zdra- 
 votně postižených, 10. ročník,  
 centrum
4. – 10. 6. Kopřivnický salón – výstava
 výtvarných prací a koncertová- 
 ní ZŠ a ZUŠ, Kulturní dům
22. 6. Evropský svátek hudby, DK

KOZLOViCE
20. 1. Valašský ples – tradiční ples 
  hraje: Valašský vojvoda, sál OÚ 
2. 2. Hasičský ples, sál OÚ
10. 2. Farní ples, sál OÚ
17. 2. Dětský karneval, sál OÚ 

KUNČiCE POD ONDřEJNÍKEM
19. 1. Tradiční lednové plesání
 restaurace Skalka

LEŠNÁ
20. 1. Myslivecký ples
27. 1. Hasičský ples
17. 2. Končinová zábava
3. 3. Sportovní večírek
květen Květná neděle – zámecký park

LiPTÁL
13. 1. Hasičský ples
10. 2. 62. Valašský bál
17. 2. Myslivecký ples
březen Maškarní sportovní ples
 Lyžařské závody O pohár
 Štěpána Kováře, závody pro děti 
9.–11. 3. Seminář Starodávný
 folklorní akce
31. 3. Vítání jara – babský turnaj 
 volejbalový turnaj 
duben Košt liptálské slivovice
červen Dětský den
8.–10. 6. 20. dětské folklorní dny

LOUČKA
U VALAŠSKÉHO MEZiřÍČÍ
13. 1. Dobročinný ples ZŠ
3. 2. Turistický pochod na Bílovou
3. 2. Sportovní ples
10. 2. Masopustní vodění medvěda
6.–7. 4. Velikonoční klapotání s koledou 
26. 5. Kácení Máje a dětský den
22.–24. 6. Oslavy 700 let obce
 a sraz rodáků

11. 2. Veselení o pouti sv. Valentina
24. 2. Hasičský ples – SDH Prchalov
27. 2. Ples – KDU-ČSL Příbor
10. 3. Ples Masarykova gymnázia
23. 3. České Trio
24. 3. Staré Hamry – KČT Příbor
30. 3. Noc s Andersenem
 Městská knihovna Příbor
7. 4. Velikonoční jarmark
9. 4. Velikonoční přechod Smrku 
 KČT Příbor
12. 4. Literární večer Ireny Kopecké
20. 4. Violoncellový recitál J. Škrdlíka  
 a P. Besy Pospíšilové
 Muzeum NJ
23. 4. Ivančina – mohyla pod Lysou  
 horou – KČT Příbor
1. 5. Poodřím na kolech, KČT Příbor
6. 5. Sigmund Freud – včera – dnes  
 – zítra – Společnost S. Freuda
5.–7. 5. Bílé Karpaty – Baťův kanál 
 KČT Příbor
8. 5. Den matek, KDU-ČSL
26. 5. Hynčice – rodiště Mendla  
 KČT Příbor
27. 5. Svatodušní vycházka – SDH  
 Prchalov
1. 6. Noční pochod kolem Příbora  
 KČT Příbor
5. 6. Den dětí v knihovně
17. 6. Prchalovská pouť
23. 6. Benátská noc – SDH Prchalov
23. 6. Music Freud
30. 6. Frenštátskem na kolech
 KČT Příbor

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
5. 1. Tříkrálové ozvěny Valašského  
 Slavína – Jan Rudolf Bečák
 Medailon ke 20. výročí úmrtí  
 druhého ředitele VMP
10. 2. Masopust, obchůzky maso
 pustních masek a „pochovává-
 ní basy“, 10. ročník soutěže
 O nejlepší valašskou klobásku
1. 4. Květná neděle – pobožnost se  
 slavnostním svěcením ratolestí 
 kostel sv. Anny v Dřevěném  
 městečku
7. 4. Bílá sobota, nabídka veliko- 
 nočního zboží, ukázky velikon. 
 jídelníčku, Dřevěné městečko
8. 4. Hod boží velikonoční, tradiční 
 velikonoční a jarní zvyky v po- 
 dání folklorních souborů   
 – Dřevěné městečko
9. 4. Červené pondělí – šmigrust
 s programem v muzeu, VMP
28. 4. Regionální přehlídka dětských 
 valašských souborů – Dřevěné  
 městečko 
1. 5. Stavění máje – zahájení hlavní 
 sezony, zpřístupnění areálů 
 Val. dědiny a Mlýnské doliny
14.–17. 5. Poznáváme Valašsko – náš kraj 
 výchovně-vzdělávací program 
 zaměřený na historii regionu, 
 (pro školy) Valašská dědina

19. 5. Den muzeí – vstup do jednoho  
 z areálů muzea zdarma
27. 5. Velký redyk – oživené expozice  
 s ukázkami tradičních jarních  
 prací
 Kácení máje – tradiční lidová  
 slavnost, Valašská dědina
2. 6. Slabikář devatera řemesel 
 příležitost pro malé i velké 
 vyzkoušet si tradiční řemesla  
 – Dřevěné městečko
8.–10. 6. Rožnovská Valaška – XV. roč. 
 festivalu armádních folkl.  
 souborů
 IX. ročník přehlídky skupin  
 historického šermu – Dřevěné  
 městečko, Val. Dědina
22. 6. Svatojánský večer, Val. dědina
29. 6.–1. 7. Rožnovské slavnosti
 mezinárodní folklorní festival

RUSAVA
10.2. I. Bál valašských souborů
 u příležitosti 52. bálu valašské- 
 ho souboru Rusava

SLUŠOViCE
29.–30. 6. Rallyesprint Kopná
 Mistrovství ČR, sprintrallye

ŠTRAMBERK
leden Výstava léčivých obrazů PhDr. 
 Pagáčové, Muzeum Z. Buriana
5. 1. Koncert swingového orchestru 
 Big band Holešov, Kulturní dům 
20. 1. Hasičský bál, Kulturní dům
27. 1. Ples holubářů, Kulturní dům
9. 2. 17. Obecní bál, Kulturní dům
17. 2. Divadelní maškarní bál,
 DS Kotouč
2.3.–13.4. X. ročník Divadelní přehlídky 
 amatérských divadelních  
 souborů
4.–6. 5. VII. ročník festivalu
 Dny klasické kytary
20. 5. Štramberská pouť
22.–24. 6. Dny města

STřÍTEŽ NAD BEČVOU
leden Dětský karneval
27. 1. Hasičský ples
12. 5. Den matek
červen Den dětí a branný závod

TROJANOViCE – PUSTEVNy
13.–14. 1. Sněhové království 2007
 sochy ze sněhových válců

VALAŠSKÉ MEZiřÍČÍ
19.–21. 1. Šitá krajka – seminář pro začá- 
 tečníky i pokročilé – penzion  
 J.K. Tyla
leden– Zvířatům tváří v tvář, výstava
únor fotografií, zámek Kinských
březen Vesmír očima dětí – výtvarná  
 soutěž k Mezinárodnímu
 heliofyzikálnímu roku 2007
březen– Dýmky – výstava

báječné akce od 1. ledna do 30. června 2007
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duben – zámek Kinských
1. 3.–29. 4. Nejen sklo – výstava prací
 studentů Univerzity J. E. Pur-
 kyně – zámek Kinských
3. 3. Pozorování úplného zatmění 
 Měsíce pro veřejnost, hvězdárna
8.–9. 3. Krásenský zvoneček – recitační  
 soutěž žáků a studentů
 zámek Žerotínů
10. 3. 32. ročník Tradiční valašské 
 laťky, mezin. závody ve skoku 
 vysokém, ZŠ Masarykova
17. 3. 17. ročník Memoriálu Miloše 
 Bortela v Gymnastice
 – ZŠ Poličná
23.–24. 3. 32. setkání divadel
 Malé jevištní formy 2007
 Zámek Žerotínů
duben Velikonoční jarmark – náměstí
 23. ročník Běhu přes dva
 mostky – ZŠ Žerotínova
 Setkání mladých zájemců
 o astronomická pozorování
 z ČR a SR – hvězdárna
duben– Sklo Jitky Vahalíkové – výstava
květen pískovaného skla
 – zámek Kinských
5.–7. 4. 26. ročník Valaššké rallye 
14. 4. 14. ročník Výstupu na Malou 
 Lhotu –součást cyklu pochodů  
 Za toulavým náprstkem
14.–15. 4. Valašské slalomy a sprinty
 celostátní závody v kanoistice  
 – loděnice
21. 4. Přebor Zlínského kraje jednot-
 livců v kuželkách – kuželna TJ
květen Květinový jarmark – náměstí
 z papíru…/from paper…
 výstava umělecké knižní vazby  
 a objektů z papíru
červenec z dílny Blanky K. Špičákové  
 – cyklus Mládí regionu
 – zámek  Kinských
3.–25. 5. Valašská krajina – výstava
 k soutěži amatérské fotografie  
 – zámek Kinských
10.5.–22.7. Kouzlo panenek – výstava Klu-
 bu panenek ČR,
 zámek Kinských
26. 5. 32. ročník Cesty pohádkovým 
 lesem – součást cyklu pochodů 
 Za toulavým náprstkem
21.–23.6. 25. ročník Valašského palíčku 
 filmová, hudební a divadelní  
 přehlídka, zámek Žerotínů

VELKÉ KARLOViCE
27. 1. Karlovská 50, závod v běhu
 na lyžích
31. 3.– Velikonoční výstava
28. 4. v Karlovském muzeu
květen Karlovský maratón – závod na  
 horských kolech
1. 6. Otevření Karlovského muzea
24. 6. Český pohár ve sjezdu

 horských kol – Razula

VEřOViCE
27. 1. Ples hasičů – hudba SKIBLU
3. 2. Maškarní ples
 hudba ARION
17. 2. Slivovicový ples
 hudba SKIBLU
24. 2. Sportovní ples
 hudba ARION
17. 3. Josefovská zábava
8. 4. Velikonoční zábava
 hudba Moravský anděl

VSETÍN
13. 1. Yvonne Sanchez
 koncert – Jazz blues klub
14. 1. Novoroční koncert
20. 1. K2 – jízda na běžkách
3. 2. Ice rally action – závod
 automobilů na sněhu
10. 2. Malý ples pro knihu 
10. 2. Ice rally action – závod
 automobilů na sněhu
březen měsíc internetu MVK
 (semináře, informační lekce,  
 přístup na internet)
17. 3. Jarní ples s ANNOU
24. 3. „Otevírání bečvy“ 11. ročník
30. 3. Noc s Andersenem (nocování  
 dětí v knihovně)
duben Valašské velikonoce – MVK
5.–7. 4. Valašská rally 2007
20. 4. Den země
21. 4. Zahájení turistické sezony
 na Pulčínských skalách
27. 4. Slet čarodějnic
19. 5. Makadamtour, MTB nezávodní 
 cyklomaraton
2. 6. Běh Terryho Foxe
3. 6. Den dětí s ANNOU
16.–17. 6. Mezinárodní turnaj juniorek ve 
 volejbalu
22.–23. 6. Letní filmový maraton 2007

ZAŠOVÁ 
6. 1. 10. soláňacký CymBál aneb  
 Globál
13. 1. Sportovní ples
20. 1. Hasičský ples
27. 1. Sousedský ples
10. 2. Rybářský ples
24. 2. Maškarní ples
25. 2. Dětský maškarní karneval
1. 5. Valašský pohár MTB mládeže  
 – areál Skála
červen Zašovská Skála – motokrosové 
 závody

ZLÍN
do 18. 2. F. L. Gahura, projekty, realizace 
 a sochařské dílo, Dům umění
4.–20. 1. Animatoráma 07 – obrazová
 a projekční prezentace ateliéru 
 animované tvorby studentů  
 UTB – Alternativa KIZ

6. 1. Tříkrálové koštování slivovice 
 Muzeum jihovýchodní Moravy
11.1.–22.4. Koroze, fotografie P. Bezděšky  
 Muzeum jihovýchodní Moravy
22.1.–10.2. Člověk a jeho stopa, výstava
 výtv. prací studentů Gymnázia
 Alternativa KIZ
1. 2. Vyhlášení nejúspěšnějších  
 sportovců a sport. kolektivu
 za rok 2006, Městské divadlo
3.–4. 2. Za samé jedničky zadarmo do  
 ZOO Zlín
10. 2. XVII. Ples v divadle – Městské  
 divadlo Zlín
20.2.–3.3. Život není zebra – výstava pla- 
 kátů studentů UTB – Alternati- 
 va KIZ
26.2.–4.3. Jarní prázdniny v ZOO Zlín
27.2.–15.4. Miloš Ševčík – výstava obrazů  
 Dům umění
8.–17. 3. Jeden svět – výstava plakátů 
 1. roč. Festivalu dokumentár- 
 ních filmů o lidských právech 
 Alternativa KIZ
18. 3. Dětský maškarní karneval 
 Městské divadlo Zlín
20. 3. Představení ke světovému dni  
 divadla pro děti a mládež
27. 3. Představení k Mezinárodnímu  
 dni divadla
29. 3. Velikonoční předvádění
 Muzeum jihovýchodní Moravy
3. 4. Cena města Zlína
4.–6. 4. Velikonoční jarmark
13. 4. Jarní večerní exkurze, ZOO Zlín 
17.4.–3.6. Barva, linie, tvar
 výstava – zámek
18. 4. Slavnostní vyhlášení vítězů 
 okresního kola literární soutěže 
 pro děti (6–15 let ) „Hledání“
18.–28. 4. Jeden den na čajové plantáži 
 výstava fotografií v rámci fest. 
 Neznámá země 2007 – Alterna- 
 tiva KIZ
20. 4. Oslavy Dne Země 
 Jarní večerní exkurze, ZOO Zlín 
22. 4. Den Země v ZOO Zlín
22.–29.4. Výstava exotických zvířat 
 Muzeum jihovýchodní Moravy
24.4.–10.6. Aleš Růžička – malířská tvorba 
 Dům umění
27. 4. Jarní večerní exkurze, ZOO Zlín
28. 4. Neznámá země 2007 – festival  
 cestování, poznávání a sbližo- 
 vání kultur, Camera Incognita
 Divadelní představení v rámci  
 Festivalu Neznámá země 2007 
 Městské divadlo Zlín
1. 5. 1. máj, Představení k meziná- 
 rodnímu dni dětí – Městské
 divadlo Zlín
2. 5. Odhalení sochy J. A. Bati
 Den otevřených dveří v divadle
 Městské divadlo Zlín
2.–3. 5. Květinové trhy
3. 5.–9. 9. Ztratila sem fěrtúšek – lidový 

 kroj na luhačovickém Zálesí 
 Muzeum jihovýchodní Moravy
7.–12. 5. Setkání 2007 Stretnutie  
 12. ročník mezinárodního
 divadelního festivalu
 Městské divadlo Zlín
17.5.–26.8. Strašáci, Pavel Bezděčka
 Muzeum jihovýchodní Moravy
18. 5. Den Muzeí – Muzeum
 jihovýchodní Moravy
27.5.–2.6. 47. Mezinárodní festival filmů  
 pro děti a mládež – Zlín 2007
29. 5. Mezinárodní filmový festival
 v ZOO Zlín
4.–16.6. Z ateliéru uprostřed továrny
 z tvorby studentů Soukromé  
 SŠ pedagogické a sociální Zlín  
 – Alternativa KIZ
7.6.–9.9. Fotosoutěž – Muzeum jihový- 
 chodní Moravy
12.6.–16.9. Ladislav Daněk – struktury  
 – zámek
26. 6. Představení na náměstí Míru  
 ve Zlíně
26.6.–23.9. Pocta Karlu Neprašovi – Dům  
 umění, Alternativa
29.–30.6. Za samé jedničky zadarmo
 do ZOO ZLín

ZUBřÍ
1. 1. Novoroční ohňostroj – před  
 Petrohradem
6. 1. Hasičský bál, požární zbrojnice 
  Staré Zubří
13. 1. Tradiční Valašský bál – klub  
 Zubří
20. 1. Hasičský bál – Restaurace pod  
 Lipůvkou
29. 1. Setkání s vesmírem – beseda
 s p. Františkem Martinkem  
 – Malý sál Klubu Zubří
8.–22. 2. Výstava fotografií – Pavel
 Czinege, Muzeum Zubří  
12. 2. Indonesie – přednáška s pro-
 mítáním – František Cnedlik  
 – Malý sál Klubu Zubří
3. 3. Vše o ženách – představení  
 Slezského divadla Opava  
 – Klub Zubří
31. 3. Marie Rottrová, Neřež
 – Klub Zubří 
11. 5. Chvilková slabost, představení 
 Divadla Radka Brzobohatého
 – Klub Zubří
19. 5. Metlářský jarmark
 – u Klubu Zubří

TURiSTiCKÉ AKCE KČT
1. 1. Novoroční fit – výstup – Bílo- 
 vec – Jiří Řeháček 736 426 743 
6. 1. Zimní sraz TOM – Ostravice  
 Ing. M. Nováček 603 513 144
6. 1. Zimní výstup na Helfštýn  
 Jiří Švec 608 730 541
6.–7. 1. Lyžařský přejezd Nejvyššími  
 vrcholy Beskyd – Jan Klega
 737 639 568

báječné akce od 1. ledna do 30. června 2007
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3. 2. Okolo Francovky – Francova 
 Lhota – Karel Sucháček
 737 447 588
3.–4. 2. Zimní táboření – Halenkov 
 Vlast. Trličík, trlicik@tiscali.cz
16.–18. 3. Zimní táboření – Josefovské  
 Beskydy 07 – Josef Čigelský –  
 724 039 976
21. 3. Vítání jara – Kunčice p. O.  
 El. Tomaštíková, 731 883 947
9. 4. Velikonoční přechod Smrku  
 – Ostravice, Miroslav Michna  
 728 500 717
21. 4. Po stopách Baťovy nedokonče- 
 né železnice – Zlín
 S. Chadim 577 430 862
21. 5. Otevírání ondřejnických studá- 

 nek – Frýdlant n. O.
 Marie Bařinová 558 677 891
22. 4. Vrcholy oblasti Valašsko   
 – Chřiby IV – Hostýn
 Zdeněk Peroutka 635 379 193
22. 4. Vrcholy oblasti Valašsko   
 – Chřiby IV – Búřov
 Jaroslav Kubeš 571 646 566
5. 5. Okolo Mořkova
 Alois Toman 606 219 007 
5. 5. Pochod osvobození „Memoriál 
 br. Vojáčka“ – Val. Klobouky  
 Jaroslav Šanovec 732 256 463
8. 5. Zahájení vodácké sezony
 řeka Ostravice – Vratimov
 Ing. P. Hrbáček 596 237 840
12. 5. Po zarostlém chodníčku – Hu- 

 kvaldy, J. Strakoš 606 113 962
12. 5. Beskydský Mont Blanc
 – Radegast
 Ladislav Vonzino 596 750 644
19. 5. Makyta – Francova Lhota  
 Karel Sucháček 737 447 588
19. 5. Za dvanácti měsíčky cestou  
 necestou Slezskem – Ostravice
 Ing. Zd. Olbřímek 728 209 279
26. 5. Palackého stezka – Hodslavice  
 Oleg Janský 604 333 358
26. 5. Cesta pohádkovým lesem – Va- 
 lašské Meziříčí – Libuše Bagá 
 rová 605 112 954
26. 5. Kunčický pochod – Po stopách  
 partyzánů – Kunčice p. O.  
 R. Martiňák 603 548 526

2. 6. Bílovecká padesátka – Bílovec
 Ing. Ladislav Šír
9. 6. Beskydský Mont Blanc – Svinec 
 Ladislav Vonzino 596 750 644
16. 6. Lašskem a Valašskem – Kopři- 
 vnice – Marta Pustějovská
 731 575 292
16. 6. Po stopách historie turistiky
 v Moravskoslezském kraji
 Frýdlant n. O., Mgr. Jan Sládek 
 776 126 091
16. 6. Krajský sraz turistů u příleži- 
 tosti 100 let chaty na Ondřejní- 
 ku – Frýdlant n. O. 
 Ing. Vilém Židek 724 730 666
22.–23. 6. Noční výplaz na Lysou horu
 Marie Bařinová 558 677 891

báječné akce od 1. ledna do 30. června 2007

Tipy na výlet od sdružení Beskydy-Valašsko, racr.

Do Štramberku
nejen na perníkové uši
Malebnému městečku zvanému „Morav-
ský Betlém“ vévodí zřícenina hradu Stral-
lenberg s věží Trúba (celoročně přístupná). 
Architektonický unikát představuje soubor 
lidové architektury valašských roubených 
chalup z 18. a 19. století. Ve městě dále 
můžete navštívit Národní sad na Kotouči, 
jeskyni Šipku, Muzeum malíře Zdeňka 
Buriana a další zajímavosti a památky. 
Nezapomeňte ochutnat „Štramberské 
uši“, které zde pečou v upomínku vítězství 
nad mongolským vojskem v roce 1241. 

Za Janáčkem na Hukvaldy
Obec Hukvaldy ležící v podhůří Beskyd je 
známá především jako rodiště světozná-
mého hudebního skladatele Leoše Janáč-
ka. Na jeho počest se zde každé léto koná 
hudební festival Janáčkovy Hukvaldy. 
Můžete také navštívit jeho rodný dům, kde 
najdete Pamětní síň věnovanou informa-
cím z jeho života. Stojí za to podniknout 
krásnou a nenáročnou procházku na 
zříceninu hradu Hukvaldy, kolem sochy 

Lišky Bystroušky, romantickou 
oborou, která se pyšní unikát-
ním kořenovým systémem 
starých stromů a také v ní mů-
žete zahlédnout muflony a daňky. 

Lyžování v Beskydech
Pro milovníky sportu i historie je jako stvo-
řený areál na Pustevnách. Kromě množ-
ství sjezdovek, běžeckých a turistických 
tras zde najdete dřevěné stavby Maměnka 
a Libušín postavené v lidovém slohu vý-
znamným slovenským architektem Duša-
nem Jurkovičem. 
V těchto malebných útulnách si můžete 
vychutnat grog i pravý valašský frgál, když 
vás omrzí či zmůže sportování. Cesta na 
vrchol je zabezpečena lanovou dráhou 
z Trojanovic. Lanovka není určena pouze 
sjezdařům, ale obzvlášť v zimním, na vý-
stup fyzicky náročným, období ji mohou 
využít i pěší či běžkaři pro usnadnění cesty 
za sochou pohanského boha Radegasta. 
Dalším tipem pro spokojené lyžaře je 
lyžařský areál na Soláni, který spravuje 
Tělovýchovná jednota Rožnov. K dispozici 
zde jsou moderní vleky, množství sjezdo-
vek, nová rolba nejmodernější koncepce 
a také příjemná lyžařská útulna Soláňka, 
kde se skvěle odpočívá po náročném celo-
denním lyžování. 

Zábava pro celou 
rodinu v Novém Jičíně
Ať už milujete kulturu nebo 

sport, v Novém Jičíne si každý 
vyberete. Pestrý kulturní program nabízí 
Beskydské divadlo, kino Květen, či Bio-
graf ARTeFAKT, pro milovníky památek 
a historie je připravena expozice Muzea 
Novojičínska v Žerotínském zámku a své 
jedinečné kouzlo má v zimním období 
také náměstí. Pro vyznavače sportu je jako 
stvořený lyžařský areál na Svinci, který 
se nachází pouhé tři kilometry od centra 
města. Hlavní sjezdovka je dlouhá 470 m 
a má převýšení 120 m. Svým terénem je 
zajímavá i pro náročnější lyžaře. A pro ty 
nejmenší je určen kopec Včelínek. Areál 
je ideálním výchozím bodem také pro 
běžkaře, kteří mají k dispozici upravované 
tratě v délce přes 20 km. 

Za řemesly
do Valašského Meziříčí
Město Valašské Meziříčí je významným 
silničním a železničním uzlem a proslulo 
zejména řemeslnou výrobou. Své cechy 
zde měli soukeníci, obuvníci, kováři, 
zámečníci, pekaři a řezníci. Stále živá je 
tradice sklářské výroby a tkaní gobelínů. 
V roce 1992 byla ve Valašském Meziříčí 
vyhlášena Městská památková zóna s ně-
kolika desítkami památkově chráněných 
měšťanských domů, například budova 
radnice z roku 1546.

Rožnov pod Radhoštěm
pro milovníky tradic a historie
Při návštěvě Rožnova p. R. nesmíte vy-
nechat prohlídku unikátního Valašského 
muzea v přírodě, které je od r. 1995 Ná-
rodní kulturní památkou. Navštívit může-
te tři areály – Valaškou dědinu, Mlýnskou 
dolinu a Dřevěné městečko. Zábavu zde 
naleznete jak vy, tak děti, které mají mož-
nost na vlastní oči vidět, jak to kdysi cho-
dilo na dědinách.

Další tipy i aktuální informace se dovíte 
na www.beskydy-valassko.cz. Hodně 
zábavy v Beskydech a na Valašsku!

Kopřivnice nejen pro kluky
Samozřejmě, že při návštěvě Kopřivnice 
nesmíte zapomenout na návštěvu Tech-
nického muzea, kde můžete zhlédnout 
více než 50 automobilů, podvozky, moto-
ry, karosářské studie a řadu dalších zají-
mavých exponátů. Ale v muzeu se nachází 
i neméně zajímavá expozice o sportovní 
kariéře manželů Zátopkových. Nedávno 
zrekonstruovaná Šustalova vila zase při-
náší výstavu věnovanou životu a dílu ma-
líře Zdeňka Buriana a v budově bývalého 
fojtství můžete zjistit něco více o historii 
města Kopřivnice. Nesmíme ani zapome-
nout na rozhlednu Bílá hora, která je zají-
mavá svým atypickým tvarem. Schválně, 
jestli na výletě poznáte, co znázorňuje…

www.beskydy-valassko.cz
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BÍLÁ

SKi Vítkovice – Bílá
(774 m n. m.)
739 15  Bílá 105

558 690 163
www.skibila.cz
skibila.areal@volny.cz

Sever I. 
Doppel. II.
Jih II.
Jih I.
dětský vlek

900 m

700 m
350 m
100 m

232 m

156 m
100 m

5 m

upravená

upravená

• • • • • • • • • • JJJJ

Mezivodí – SKi Akademie
(602 m n. m.)
739 15  Bílá – Mezivodí

558 690 025
www.skimezivodi.cz

POMA TLV 12 
POMA TLV 12
POMA TLV
dětský vlek

450 m
650 m
250 m

50 m

80 m
110 m

50 m
5 m

mm
m
m
m

upravená
upravená
upravená
upravená

• • • • • • JJJ

Lyžařské středisko – Třeštík
739 15  Bílá 50

558 437 828
602 875 844

TLV 12 
dětský vlek

550 m
200 m

120 m
30 m

mm
m

upravená
upravená

• • • • • • • • •

Lyžařský areál Sůkenická 
– Třeštík
(930 m n. m.), 739 15  Bílá 161

558 437 822
558 437 828 
www.beskydy.cz

TLV 12 
dětský vlek

480 m
250 m

90 m
40 m

m
m

upravená
upravená

• • • • • •     •

BUMBÁLKA

Lyžařské středisko Bumbálka
(897 m n. m.) Bílá-Bumbálka 152
739 15 Staré Hamry

558 437 835
571 621 124
605 359 007

POMA TLV
POMA TLV
dětský vlek

300 m
200 m

80 m

85 m
57 m
15 m

mmm
mm
m

upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • •

Lyžařský vlek Klema
U Masaryk. chaty na Bumbálce

558 655 603
724 225 666

TLV
dětský vlek

300 m
50 m

80 m
10 m

mm
m

upravená • • • • • •

ČELADNÁ

Čeladná Kociánka
(750 m n. m.) Čeladná-
-Podolánky, část Kociánka

558 684 683
737 880 724
www.kocianka.com

EPV 300 350 m 80 m m upravená • • • • • • • •

DOLNÍ LOMNÁ

Armáda – Dolní Lomná
739 28  Dolní Lomná

608 727 370
603 114 284
www.torav.cz
info@torav.cz

Dopplemayer
dětský vlek

800 m 185 m mm
m

upravená • • • • • • • • • JJJ

Kozubová (982 m n. m.) 
739 28  Dolní Lomná 28

558 330 050
www.jablunkovsko.cz

Tatrapoma 450 m 80 m m upravená • • • • • •

Severka – Velký Polom 
(965 m n. m.)
739 82  Dolní Lomná

558 330 051
777 090 208

Tatrap. H 180
TLV 12
dětský vlek

1270 m
420 m
300 m

291 m
85 m
45 m

mm
mm
m

upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • • • JJJ

FRANCOVA LHOTA

Lyžařský vlek Francova Lhota
(490 m n. m.)

602 558 092 POMA 360 m 60 m m upravená • • • •

GRUň

Lyžařský areál
SKi MSA Gruň (750 m n. m.) 
739 15  Gruň

558 437 860
www.ski-msa.cz

Tatrapoma
Tatrapoma
Tatrapoma

900 m
500 m
300 m

180 m
80 m
80 m

mm
m
m

upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • • • • • JJ

HORNÍ BEČVA

Ski areál U Sachovy studánky
(743 m n. m.) 
Areál „Západ“ a „Východ“ 
(bývalá Bečvice)
756 57  Horní Bečva 732

603 726 093
608 712 507
www.skisachovka.cz
info@skisachovka.cz

TLV 12
Tatrapoma P
Tatrapoma S
vlek provazový
LV Karussel
Tatrapoma

640 m
452 m
150 m

60 m

550 m

110 m
94 m
12 m

5 m

82 m

m
m
m
m
m

mm

upravená
upravená
upravená

pro děti
upravená

• • • • • • • • • JJJ

Lyžařský vlek – horská chata 
Martiňák (900 m n. n.) 
756 57  Horní Bečva 400

571 643 133
604 254 377
603 524 618

Tatrapoma 400 300 m 70 m m neupra-
vená

• • •

Ski areál Ráliška (604 m n. m.)
756 57  Horní Bečva

603 276 782,
603 377 029

POMA
POMA

200 m
500 m

30 m
90 m

m
mm

upravená
upravená

• • • • • • JJJ

Lyžařský areál Solisko
756 57  Horní Bečva 

603 149 798
605 755 460

TLV 12
Tatrapoma
vlek výukový

450 m
600 m
280 m

80 m
105 m

15 m

mm
mm
m

upravená
upravená
upravená

• • • • • •

snowpark

na malém
vleku

1 km

2 km 2 km

6 km možný dojezd auty až k chatě (s řetězy),
víkend – kyvadlová přeprava rolbou

3 km

1 km

10 min.

15 min.
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Lyžařský vlek Kubiška
(750 m n. m.)
756 57  Horní Bečva

571 645 341
604 563 552

TLV 12 450 m 80 m mm upravená • • • • • •

Lyžařský vlek – údolí 
Mečová (760 m n. m.) 
756 57  Horní Bečva

603 255 594 TLV 12 550 m 140 m mm upravená • • •

HORNÍ LOMNÁ

Horní Lomná – Přelač
(700 – 850 m n. m.) 
739 82  Horní Lomná

558 366 017
www.prelac.cz

Tatrap. H 130
Tatrapoma P
dětský vlek S

670 m
400 m
150 m

150 m
100 m

30 m

mm
mm
m

upravená
upravená
upravená

• • • • • • • •

HOVĚZÍ

Lyžařský vlek Hovězí –
Na skalce (460 m n. m.)
756 01  Hovězí

571 455 401 POMA 400 m 100 m mm neupra-
vená

• • • • •

JAVOROVÝ VRCH

Lyžařské střed. Javorový 
vrch u Třince (968 m n. m.)
739 61  Oldřichovice 58, Třinec 1
javorovy@netron.cz

558 321 306
602 757 029
602 757 103
www.javorovy–vrch.cz

Poma 300
Poma 400
Poma 750

300 m
400 m
700 m

52 m
155 m
208 m

m
mmm
mm

upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • • •

KAROLiNKA

Ski areál KAROLiNKA
756 06  Karolinka

596 425 698 BVL 2
dětský vlek

900 m
120 m

220 m
40 m

mm
m

upravená
upravená

• • • • •   • • • •

KASÁRNA

Lyžařské středisko
Kasárna  (1000 m n. m.)
Makov – Kopanice

00421 414 364 160
00420 724 206 854

Tatrap. H 130
Tatrap. H 130
dětský vlek 

630 m
600 m
100 m

120 m
110 m

mm
mm

upravená
upravená
 

• • • • • • •

KOHúTKA

Javorníky – Kohútka
(913 m n. m.)
756 04  Nový Hrozenkov 241

571 451 790
601 521 471
www.kohutka.cz
info@kohutka.cz

Velká Kohútka
Malá Kohútka
Babská
Spartak
Seník
Runda
Lesní poma
Barborka

570 m
220 m

1190 m
260 m
230 m

1230 m
280 m
160 m

200 m
42 m

200 m
62 m
68 m

200 m

30 m

mmm
m

mm
m

mm
mm

m

upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • • JJJJ

KOPřiVNiCE

Lyžařský vlek Chata
Červený kámen (458 m n. m.) 
742 21  Kopřivnice

556 811 585
736 186 233
www.infocesko.cz

Hlavní
Druhý

420 m
260 m

117 m mm upravená • • • • • • • • •

KRÁSNÁ

Lyžařský vlek TJ Radegast 
(750 m n. m.)
739 04  Krásná – Sihly

558 647 440 chata 
Visalaje
608 161 115

BLV 1
dětský vlek

500 m
150 m

110 m mm
m

upravená
upravená

• • • • •

LiDEČKO

Lyžařský vlek Lidečko 
Čertovy skály (500 m n. m.) 
756 15  Lidečko 466

571 448 486, 737 
644 330
www.lidecko.cz

2x vlek
3x sjezdovky

420 m 104 m mm
m

upravená
upravená

• • • • •

LUŽNÁ

Lyžařský vlek Lužná 
– Hlouběnka

608 613 805 POMA 720 m 200 m mm upravená • • • •

LySÁ HORA

Lyžařské středisko
Ski Lysá hora 
(1323 m n. m.)
739 04  Frýdek-Místek

736 731 100
558 445 000

BLVO 380 m 67 m m upravená • • • •

450 m

v areálu se nachází lanová dráha, provoz 
denně 8.00–16.00 každou celou hodinu

Info o sněhových podmínkách na tel.: 604 239 075

ze slovenské strany vede komu-
nikace až do lyžařského areálu

3,5 km 300 m

skibus

400 m

150 m

u autobusové zastávky Krásná-Papežov
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MALENOViCE

SKi Malenovice 
(550 m n. m.)
739 11  Malenovice 258

606 443 652
605 202 402
603 222 661
www.ski-malenovice.cz

BLV 0
VL 1000
Dětský vlek

400 m
800 m

90 m

115 m
200 m

20 m

m
mmm

m

upravená
upravená
upravená

• • • • • • •

Lyžařský areál POMA 
– Malenovice 
(620 – 700 m n. m.)
739 11  Malenovice č. 105

558 678 409
603 545 998
www.volny.cz/chata.
poma

2 vleky

dětský vlek

400 m
160 m

70 m

80 m
40 m

mm
mmm

m

upravená
upravená
upravená

• • • • • • • •

Ski areál Ostrá
v Malenovicích
739 11  Malenovice 74

601 530 057
602 584 560
www.zbuj.unas.cz 
zbuj@centrum.cz

400 m 130 m mm neupra-
vuje se

• • • • •

MORÁVKA

Ski Areál Sviňorky
739 04 Morávka 232

558 691 276
777 691 270
www.skimoravka.cz

dětský vlek
530 m

40 m
160 m mm

m
upravená
upravená

• • • • • • • • • JJJ

Lyžařský areál Zlatník
(520 m n. m.)
739 05  Morávka

558 462 503
558 071 332
pavel.kupka@biocel.cz

Tatrap. F 12
Tatrapoma P

420 m
210 m

90 m
50 m

m
m

upravená
upravená

• • • • •

NOVÝ HROZENKOV 
– VRANČA

Lyžařský vlek Vranča – Nový 
Hrozenkov (500 – 670 m n. m.)
756 04  Nový Hrozenkov

571 451 585
603 852 558
www.beskydy.vranca.cz

TLV 12
EPV

650 m
550 m

170 m
150 m

mm
mm

upravená
upravená

• • • • • JJ

Lyžařský vlek Permoník
(670 m n. m.)

571 451 870
www.hotelpermonik.cz

POMA 150 m m upravená • • • • • •

NOVÝ JiČÍN – SViNEC

Ski areál Svinec
Císařská 68, 741 01  Nový Jičín

556 708 306
607 982 642
www.skisvinec.cz
info@skisvinec.cz

TLV 12
malý vlek

470 m
150 m

120 m
30 m

mm
m

upravená
neupra-
vuje se

• • • • • • • JJ

OSTRAViCE

Lyžařský areál Na Čele 
– Skalka
739 14  Ostravice

558 682 120
603 417 035
www.rsskalka.cz

vlek kotvička
dětský vlek

420 m
180 m

110 m
30 m

mm
m

upravená
neupra-
vuje se

• • • • • JJJ

Lyžařský vlek Horská chata 
Ondráš (620 m n. m.)
739 14  Ostravice 957

558 682 458
606 716 426
www.sweb.
cz/chataondras

180 m m upravená • • • •

PALKOViCE

Lyžování za domem
SS Palkovice (400 m n. m.)
739 41  Palkovice 620

558 656 376
603 454 781, www.
skipalkovice.unas.cz

Girak Garavento
dětský vlek
dětský vlek

400 m
120 m

80 m

100 m
30 m

mm
m

upravená
upravená

• • • • • • • JJJ

PORTÁŠ

Lyž. vlek Portáš (960 m n. m.)
756 04  Nový Hrozenkov

571 451 106
604 208 542

260 m
210 m

80 m
40 m

mm
m

upravená
upravená

• • • • • • • JJ

PUSTEVNy

Sportovní areál Pustevny
(1098 m n. m.)

556 830 958 (dolní st.)
556 835 993 (lanovka
horní stanice)
www.skialpin.cz
pustevny@skialpin.cz

lanovka
lyžařský vlek
lyžařský vlek
lyžařský vlek
lyžařský vlek
lyžařský vlek
provazový vlek
lyžařský vlek
lyžařský vlek
lyžařský vlek
Knížecí cesta

1637 m
420 m
480 m
130 m
390 m
125 m

50 m
140 m
590 m

1090 m
5000 m

400 m
81 m

140 m
40 m

140 m
35 m
10 m
35 m
90 m

220 m
400 m

mm
mm
m

mm m
m
m
m
m

mm
m

upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • • • • • JJJ

2,8 km

snowpark, doprava z parkoviště a autobusové za-
stávky vzdálených 250 m bryčkou taženou koňmi

100 m
800 m

Lokomotiva
Malá sjezdovka
Panoráma
Pod Kolibou
Cyrilka
Dětská
Pod Šumnou
Nad Boudou
Velká sjezdovka
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RADHOŠť

Lyž. vlek „Pod kaplí“ Radhošť
756 55  Dolní Bečva

571 647 168 TLV 12 450 m 100 m mm upravená • •

RUSAVA

Lyžařský vlek
Poma F – Rusava
(400 m n. m.), 768 45  Rusava

573 378 741 POMA F 417 m
387 m
100 m

67 m m upravená • • • • • • •

RůŽďKA

Lyžařský vlek Růžďka –
Holešav (470 m n. m.)

571 443 014 BVO 200 m 60 m m neupra-
vená

• • • • • •

RyBÍ

Lyžařský areál Rybí
(350 – 485 m n. m.)
742 56  Rybí

723 301 692
556 760 204

dětský vlek

220 m
450 m

60 m

44 m
90 m

m
m
m

upravená
upravená
upravená

• • • • • JJ

SENiNKA

Lyž. vlek TJ Sokol Seninka 
(550 m n. m.) seninka.webpark.cz

603 912 451
seninka@centrum.cz

Tatrapoma
Tatrapoma

700 m
550 m

115 m
100 m

mm
m

upravená
upravená

• • •

SOLÁň možnost rozvážení na jednotlivá střediska pravidelnou linkou „SKI BUS“ z určitých ubytovacích zařízení v tomto regionu

Lyžařský areál Soláňka
TJ Rožnov na Soláni (861 m n. m.)
756 62  Soláň 113

571 644 267
602 940 796

BLV 0
BLV 2
Tatrapoma

550 m
400 m
300 m

100 m
140 m
100 m

mm
mm m
mm

upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • JJJ

Soláň – sedlo (830 m n. m.) 
756 62  Soláň

602 855 991 EPV 300
EPV 300
dětský vlek

300 m
400 m
130 m

60 m
80 m
10 m

mm
mm
m

upravená
upravená
upravená

• •
      

• • • • • • • • • JJJ

Soláň – lyžařský vlek
756 62  Soláň

602 763 576
571 644 317

EPV 300 320 m upravená • • •        • •

Lyž. vlek Hutisko-Solanec
– Kamenný most (750 m n. m.)
756 62  Hutisko-Solanec

606 520 337
info: 573 378 859

POMA
POMA

500 m
250 m

150 m
60 m

mm m
m

upravená
upravená

• • • •

Lyžařský vlek – Soláň, Bzové
(861 m n. m.)
756 06  Velké Karlovice, Bzové

571 444 514
737 500 879

POMA P
POMA S
dětský vlek

370 m
200 m

60 m

75 m
40 m

6 m

mm
m
m

upravená • • • • • • •

TESÁK

Lyžařské středisko Tesák
(650 m n. m.) Tesák
www.tjchvalcov.cz

573 381 221
ubytování: 573 378 859
604 582 579

TLV
lyžařský vlek
POMA

260 m
720 m
130 m

40 m
170 m

40 m

m
mm
m

upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • •

TROJÁK

Lyžařské středisko
na Trojáku
(583 m n. m.)
Troják

573 391 288, 602 
552 300
www.trojak.net
trojak@trojak.cz

Tatrap. F 12
Tatrap. F 10
Tatrapoma P
dětský vlek

500 m
450 m
240 m

50 m

95 m
56 m
48 m

3 m

mm
m

mm
m

upravená
upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • • •

VALAŠSKÁ BySTřiCE

Ski areál Búřov – Valašská 
Bystřice (620 m n. m.)
756 27  Valašská Bystřice 181

571 646 555
604 836 950
www.burov.cz

POMA TLV 12
LPVE

400 m
60 m

120 m
18 m

mm
m

upravená
upravená

• • • • • • • •

VELKÉ KARLOViCE

Ski areál RAZULA
756 06  Velké Karlovice

571 454 312 
www.razula.cz

Doppelmayer 800 m 210 m mm upravená •
 

• • • • • • JJJ

Lyžařský vlek – Jezerné
756 06  Velké Karlovice, Jezerné

571 444 519 300 m 50 m m neupra-
vuje se

• • • JJ

Lyžařský vlek Podťaté
756 06  Velké Karlovice

400 m 85 m mm neupra-
vuje se

• • • • •

Lyžařské vleky u hotelu 
Horal, Galík, Lanterna a Ski 
areál Razula
756 06  Velké Karlovice

571 454 298
571 454 294
Lanterna
571 454 310–12
Horal 571 444 340–2

Poma
Poma
Poma
BLV 2

350 m
400 m
900 m
810 m

50 m
80 m

210 m

m
mm
mm
mm

upravená
upravená
upravená
upravená

• • • • • • • •

Skibus na trase: Kroměříž, Zlín, Vsetín, Velké Karlovice

1 km snowtubbing

ski servis, snowpark s překážkami

200 m

200 m

15 min.



Valašské království Valašské království Valašské království Valašské království

www.valasske-kralovstvi.cz

1� Seznam lyžařských středisek a jejich vybavenost

Název a adresa kontakt vleky délka
převý-

šení
obtíž-
nost

stav 
sjezdovky

celková 
úroveň

Lyžařský vlek Babská
756 06  Velké Karlovice

571 444 532 300 m
300 m
200 m

78 m
75 m
38 m

mm
mm
m

upravená
upravená
upravená

• • • • •

Lyžařský areál Machůzky
756 06  Velké Karlovice

571 444 367
www.machuzky.cz

Tatrapoma
Poma
Poma

1050 m
250 m
150 m

250 m
30 m
20 m

mm
m
m

upravená
upravená
upravená

• • • • • • • •

Střed obce
756 06 Velké Karlovice

571 444 808 Poma
Poma

410 m
220 m

96 m
30 m

mm
m

upravená
upravená

• • • • • •

Lyžařský areál Kyčerka
756 06 Velké Karlovice

571 444 367
www.kycerka.cz
kycerka@c-mail.cz

Tatrapoma
TLV
Poma

650 m
600 m
200 m
200 m

140 m
140 m

20 m
20 m

mm
mm
mm
m

upravená
upravená
upravená
upravená

• • • • • • • •

VEřOViCE

Lyžařská chata Veřovice
742 73 Veřovice

556 857 056
605 703 980 

dětský vlek 120 m
100 m

40 m m
m

upravená • • • • • • •

VESELÁ

Lyžařský vlek Veselá
(550 m n. m.), 757 02  Veselá 94

776 386 437
571 634 843

370 m 80 m mm upravená • • • • •

ViSALAJE

Lyžařský vlek Visalaje
(780 m n. m.)
739 04  Krásná-Visalaje

558 630 144
731 716 600
www.visalajevlek.com

Tatrapoma
dětský vlek

300 m
100 m

80 m m
m

upravená • • • • •

Lyž. vlek Penzion Beskydy
739 04  Krásná-Visalaje

777 141 199
www.beskydek.cz

150 m 30 m m upravená • • • • •

VSACKÝ CÁB

Chata Vsacký Cáb (823 m n. m.)
Dušná 975, 755 01  Vsetín

571 457 500 TLV 12 320 m 60 m m upravená • • • • • •

VSETÍN

Lyžařský vlek Vsetín 
– Jasenka 
(450 m n. m.)
755 01 Horní Jasenka

605 202 570
www.jasenka.cz

TLV 12
TLV 12
EPV 300
EPVE3–120B

362 m
386 m
160 m

60 m

101 m
100 m

35 m
12 m

mm
mm
m
m

upravená
upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • JJJ

Lyžařský vlek Vsetín 
Trojúhelník (680 m n. m.)

571 417 791
571 413 703

POMA
Tatrapoma

450 m
350 m

100 m
80 m

mm upravená • • • •

Lyžařský vlek Selanka
(760 m n. m.) Valašská Senice

571 447 233 POMA
dětský vlek

700 m
250 m

115 m mm
m

upravená • • • • • •

VŠEMiNA

Lyž. vlek Park Hotel Všemina
Všemina 300, www.vsemina.cz

603 859 643
577 116 611

POMA
dětský vlek

250 m m upravená • • • • • • • JJJ

ZDĚCHOV

Lyž. vleky Zděchov (590 m n. m.) 571 449 046 TLV 12 370 m 80 m mm upravená • • • • • •

1 km

1 km

500 m

500 m  200 m

LEGENDA
Obtížnost sjezdové trati
m lehká
mm střední
mmm těžká

 dostupnost
 autobusem

 dostupnost
 vlakem

 parkoviště
 

 občerstvení
 bufet

 občerstvení
 restaurace

 ubytování
 hotel

 ubytování
 chata

 půjčovna
 lyží

 lyžařská
 škola

 škola snow-
 boardingu

 umělé
 zasněžování

 večerní
 lyžování

 běžecké
 tratě

Celková úroveň
lyžařského 
střediska

podle hodno- 
cení na inter- 
netových 
stránkách
www.holiday-
info.cz

J
průměrná
JJ
dobrá
JJJ
velmi dobrá
JJJJ
výborná

Stanice
Horské služby

Gruň 558 437 871
 606 769 013
Kohútka 571 451 373
 606 769 017
Lysá hora 558 437 923
 606 769 011
Pustevny 556 836 444
 606 769 016
Radhošť 723 273 032
Soláň 571 480 300
 721 886 263

Další užitečné
informace získáte na:

www.beskydy.cz
www.holidayinfo.cz



www.valasske-kralovstvi.cz

Valašské království Valašské království Valašské království Valašské království 1�skibusy a inzerce

Největší lyžařský areál
v centru Vsetínských vrchů.

f 5 km upravených sjezdových tratí
pro lyžaře a snowboardisty.

f Možnost ubytování přímo u vleku.

Ceny: celý den půlden
dospělí 250 Kč 180 Kč
děti 200 Kč 120 Kč

tel.: 571 644 267, 731 154 261
e-mail: solanka@tiscali.cz

www.beskydy-valassko.cz/tj-roznov

SKI AREÁL TJ ROZNOVˇ

000547  Ostrava–Frýdlant n. O.–Bílá–Velké Karlovice
  –Hutisko–Solanec Platí od 25. 12. 2006 do 18. 3. 2007

Connex Morava a.s., Moravská Ostrava, Vítkovická 3056/2, PSČ 702 00, (prov. Ostrava, Vítkovická 5, tel.: 596 625 173) 
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 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

10

11

12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Tčkm

  Ostrava-Poruba, vozovna  . . . . . . . . . . . .
  Ostrava-Svinov, mosty horní zast.    . . . . . . .
  Ostrava-Hrabůvka, Poliklinika   . . . . . . . . . .
  Ostrava-Hrabůvka, Benzina    . . . . . . . . . . . .
  Frýdek-Místek, Místek, aut. st. . . . . . . . . . . .
  Frýdlant n. Ost., žel. st.  . . . . . . . . . . . . . . . .
  Ostravice, aut. st.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Staré Hamry, Samčanka, Obecní úřad  . . . .
  Staré Hamry, u kostela  . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Staré Hamry, most  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Bílá, střed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Bílá, Mezivodí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bílá, Hlavatá, kaple  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bílá, chata Třeštík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bílá, Bumbálka, st. hr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Velké Karlovice, Leskové, hotel Razula

  Velké Karlovice, u Hoduláků  . . . . . . . . . . . .
  Velké Karlovice, rozc. Podt’até  . . . . . . . . . . .
  Velké Karlovice, hotel Kratochvíl  . . . . . . . . .
  Velké Karlovice, škola  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Velké Karlovice, žel. st. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Velké Karlovice, rozc. Soláň  . . . . . . . . . . . . .
  Velké Karlovice, Jezerné, prodejna . . . . . . .
  Velké Karlovice, Bzové-Soláň, rozc. . . . . . .
  Velké Karlovice, Bzové-Soláň, tur. chata . . .
  Hutisko-Solanec, Čarták,Sedlo  . . . . . . . .
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63  jede od 25. do 26. 12. 2006, 30. 12. 2006, od 6. 1. do 18. 3. 2007
64  jede od 27. do 29. 12. 2006, od 8. 1. do 16. 3. 2007

na spoj 1 navazuje v zastávce Bílá, střed spoj 5 linky 000154 do Makov, Čierne, lyžiarský vlek
na spoj 5 navazuje v zastávce Bílá, střed spoj 5 linky 000154 do Makov, Čierne, lyžiarský vlek
na spoj 2, 6 navazuje v zastávce Bílá, střed spoj 8 linky 000154 do Nového Jičína
na spoj 5 navazuje v zastávce Velké Karlovice, rozc. Soláň spoj 2 linky 910127 do Ostravy, ÚAN

6 jede v sobotu 

jede v pracovních
dnech 

†  

Vnitrostátní přeprava povolena. Na lince platí tarif vyhlášený Connex Morava a.s. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou
 zveřejněny ve vozidlech na lince. Místenku do skibusu lze zakoupit prostřednictvím internetu na adrese  rez.connexmorava.cz nebo v síti 
smluvních prodejců. Bližší informace o provozu skibusů získáte na adrese www.connexmorava.cz nebo na telefonním čísle 844 555 888.   

  ↑
  

  ↑

jede v neděli a ve
státem uznané svátky

000154  Nový Jičín–Frenštát p. Radh.–Trojanovice–
 Čeladná–Bílá–Makov–Čierne, lyžarský vlek 

Platí od 25.12.2006
do 18.3.2007

Connex Morava a.s., 702 00 Moravská Ostrava, Vítkovická 3056/2,
(prov. Nový Jičín, Sokolovská 3, tel.: 556 702 560, 556 709 953)
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Tčkm
  Nový Jicč í n, aut. nádr.  . . . . . . . . . . . . . . .
  Příbor, u škol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kopřivnice, aut. nádr.  . . . . . . . . . . . . . . .
  Frenštát p. Radh., u škol  . . . . . . . . . . . .
  Trojanovice, hotel Beskyd . . . . . . . . . . . .
  Trojanovice, u Kociánů . . . . . . . . . . . . . .
  Trojanovice, rest. Ráztoka . . . . . . . . . . .
  Trojanovice, u Kociánů . . . . . . . . . . . . . .
  Trojanovice, hotel Beskyd . . . . . . . . . . . .
  Kunčice p. Ondřejníkem, Hut’ařství  . . . .
  Kunčice p. Ondřejníkem, Skalka . . . . . .
  Čeladná, hotel Prosper . . . . . . . . . . . . . .
  Ostravice, aut. st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Staré Hamry, Samčanka, Obecní úřad  .
  Staré Hamry, most  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bílá, aut. st.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Bílá, střed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Bílá, Mezivodí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bílá, Hlavatá, kaple  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bílá, chata Třeštík . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bílá, Bumbálka, st. hr.  . . . . . . . . . . . . . .
  Makov, Čierne, lyžiarský vlek  . . . . . . . .
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58  jede od 25. do 30. 12. 2006, od 6. 1. do 18. 3. 2007
spoj 8 vyčká v zastávce Bílá, střed příjezdu spoje 2 linky 000547 nejvýše 5 min.
na spoj 5 navazuje v zast. Bílá, střed spoj 1 linky 000547 do Mezivodí, Bumbálka, V. Karlovice
na spoj 8 navazuje v zastávce Frenštát p. R., u škol spoj 26, 38 linky 880634 do Kopřivnice

Na lince platí tarif vyhlášený Connex Morava a.s. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny 
ve vozidlech na lince. Místenku do skibusu lze zakoupit prostřednictvím internetu na adrese rez.connexmorava.cz nebo v 
síti smluvních prodejců. Bližší informace získáte na adrese www.connexmorava.cz nebo na tel.: 844 555 888. Autobus 
nečeká na cestující zadržené celní a pasovou kontrolou, v tomto případě se jízdné nevrací. Na lince platí Individuální ceník 
pro odbavování v SK (Slovenských korunách). 

KRODOS BUS a.s., Skopalíkova 2385, 767 17 Kroměříž, tel.: 573 331 257
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MHDKroměříž, autobusové nádraží ......
Hulín, nám.  ............................................
Tlumačov, hřebčín ....................................

MHDOtrokovice, náměstí ......................

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

Vizovice, náměstí ......................................
MHDVsetín, Rokytnice, dům služeb ......

MHDVsetín, autobusové nádraží ...........

Hovězí, obec .............................................
Huslenky, Bařiny, škola ............................
Halenkov, dům služeb ..............................
Nový Hrozenkov, Obecní úřad.................
Karolinka, požární dům ............................
Velké Karlovice, rozc. Soláň .....................
Velké Karlovice, železniční stanice ...........
Velké Karlovice, Leskové, hotel Razula ....
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jede v pracovních dnech
jede v sobotu

MHD možnost přestupu ma městskou
hromadnou dopravu

přestup na vlakjede v neděli a státem uznané svátky

 30  nejede 1. 1. 2007
 59  jede od 27. do 29. 12. 2006,

od 26. 2. do 2. 3. 2007

770200 Kroměříž–Otrokovice–Zlín–Vsetín–Velké Karlovice
Platí od 26. 12. 2006 do 18. 3. 2007

6

6

 30  6

Cestujícím, kteří předloží jízdenku z úseku Kroměříž – Zlín – Vizovice – Vsetín – Karolínka do Velkých Karlovic, bude ve Ski areálu RAZULA výše jedno-
směrného jízdného odpočteno z celodenní permanentky, v případě využití lyžařského areálu u hotelu Horal bude při zakoupení celodenní permanentky 
odpočteno 50 % z ceny jednosměrného jízdného. Na lince platí Tarif KRODOS BUS a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.



Valašské království Valašské království Valašské království Valašské království

www.valasske-kralovstvi.cz

1� Lyžařské servisy, školy, běžecké trasy…
Lyžování ve Valašském 

království 2007

Aktuální informace z lyžařských areálů VK 
s denním zpravodajstvím stavu sněhových 
podmínek (aktualizace probíhá v pracov-
ních dnech do 9.30 h) naleznete na inter-
netových adresách:

pocasi.ecesko.cz
www.meteopress.cz
Stav podmínek (v provozu, úprava tratí, 
teplota, druh sněhu, výška sněhu, sráž-
ky, síla větru, směr větru, akce v areálu 
atd.) si můžete nechat poslat na mobilní 
telefon zasláním SMS ve tvaru pocasi 
název místa (např. lyžařský areál Pus-
tevny) pocasi pustevny na tel. číslo 
907 09 06 (cena SMS je 6 Kč s DPH)
Pokud nemáte k dispozici „název místa“, 
zašlete dotazovací SMS ve tvaru pocasi

Seznam míst se SMS službou 
– v závorkách je uveden „název 
místa“ pro SMS:

1. Stanice Horské služby: Bílá (hs-
bila), Gruň (hsgrun), Javorový vrch (hsja-
vorovy), Kohútka (hskohutka), Lysá hora 
(hslysa), Pustevny (hspustevny), Soláň 
(hssolan), Velký Polom (hspolom)

2. Lyžařské areály: Bílá – Vítkovice 
(bila), Bílá-Mezivodí (mezivodi), Búřov 
(burov), Frýdlant n. O. – Solárka (solar-
ka), Gruň – Ski MSA (grun), Dolní Lom-
ná – Armáda (armada), Hrádek (hradek), 
Jasenka (jasenka), Javorníky-Kohútka 
(kohutka), Javorový vrch (javorovy), Ka-
sárna (kasarna), Malenovice – P.O.M.A. 
(poma), Morávka-Sviňorky (svinorky), 
Mosty u Jablunkova (mosty), Nový Jičín 
– Na Svinci (svinec), Palkovice (palko-
vice), Pustevny (pustevny), Řeka (reka), 
Sachova studánka (sachovka), Severka 
– Velký Polom (severka), Soláň – Bzové 
(bzove), Soláň – Sedlo (solansedlo), So-
láň – Soláňka (solanka), Třeštík (trestik), 
Velké Karlovice – u hotelu Galik (galik), 
Velké Karlovice – u hotelu Horal (horal), 
Velké Karlovice – Razula (razula), Velké 
Karlovice – Kyčerka (kycerka), Visalaje 
(visalaje), Visalaje – Radegast (radegast), 
Vranča (vranca), Vsetín – Jasenka (jasen-
ka), Zlatník – Biocel (zlatnik), Zlatník 
– Fela (zlatnikfela), Troják (trojak)

Příklad zadání SMS: 
stanice Horské služby Bílá: pocasi	hsbila	
lyžařský areál Pustevny: pocasi	pustevny 
Podmínky ze stanic garantuje Horská 
služba, z lyžařských areálů jsou garanto-
vány provozovateli. 
Aktuální seznam areálů pocasi.ecesko.cz 
nebo SMS ve tvaru pocasi. 
PR SMS službu technicky zajišťuje 
Pipeline a.s. (www.pipeline.cz) – infolinka 
603 230 875

Lyžařské 
servisy

Frenštát pod Radhoštěm
Ski servis Marek Petr
Horní 119, 744 01  Frenštát p. R.
tel.: 606 151 042
Oprava, seřízení: lyže, sjezdové, běžecké 
vázání. Broušení: hrany, skluznice, na-
pouštění skluznic voskem

Frýdek-Místek
Tomáš Palarčík
Frýdlantská 158, 738 02  Frýdek-Místek
tel.: 736 686 780, oprava, servis, půjčovna
www.skiservis.tompalarcik.ic.cz

Kopřivnice
Hynek Vlček cykloart Kopřivnice
Česká 318, 742 21 Kopřivnice
tel.: 556 821 624, 774 223 870
Provoz: po–pá 8.30–18.00, so 8.30–11.30

Rožnov pod Radhoštěm
Skiservis Dušan Petrík
Chodská 1384, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 654 434, mobil: 608 123 809
Provoz: po–pá 8.00–17.00, so 8.00–12.00 
možno i mimo provoz. dobu. Oprava, ser-
vis, montáž, práce: lyže, nastavení lyžáků 
do vázání, seřizování, broušení lyží atd.

Skiservis Milan Hrstka
Horní Paseky 1197, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 777 648 060, 775 061 743
e-mail : ski.hrstka@volny.cz
Provoz: po–pá 9.00–12.00, 14.00–18.00 
so 9.00–12.00, 17.00–18.00, ne 17.00–18.00 
Montáž, servis, oprava: lyže, vázání
Půjčovna, pronájem: lyže, lyžař. výstroje, 
dětské lyže a výstroj

Prorok Sport 
Nádražní 32, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 655 588
e-mail: intersportroznov@sportprorok.cz 
web: www.sport-prorok.cz
Provoz: po–pá 8.30–18.00, so 8.30–12.00

Trojanovice
Silba Ski
Hotel Ráztoka Trojanovice č. p. 364
tel.: 736 652 422, web: www.silbaski.cz
e-mail: silbaski@silbaski.cz
Provoz: denně 7.30–17.30, Servis, mon-
táže, opravy, voskování. Půjčovna veške-
rého vybavení vč. snowboardů. Prodej lyž. 
doplňků. Lyžařská škola

Vsetín
Sport servis Anděl
Žerotínova 1321, 755 01  Vsetín
tel.: 571 415 368
e-mail: sport.u.andela@volny.cz
Provoz: po–pá 8.00–18.00, so 8.00–12.00
Oprava, servis, montáž, půjčovna lyží, bě-
žek, snowboardů

Zlín
Ski sport Hope
Kvítková 80, 760 01 Zlín
tel.: 577 433 773
e-mail: hope@ski-sport.cz
web: www.ski-sport.cz
Provoz: po–pá 9.00–12.00, 13.00–18.00, 
so 8.30–12.00

Lyžařské školy
Bílá, Dolní Lomná, Malenovi-
ce, Ostrava, Pustevny, Velké 
Karlovice

SUN Ski & Board School
lyžařská a snowboardová škola, půjčovna, 
všechny věkové kategorie, 1–3 osoby, sku-
pinové 4–10 osob, web: www.sunski.cz

Bílá: Ski areál Bílá, tel.: 774 155 380
e-mail: bila@sunski.cz
Provoz: 8.30–16.00
Dolní Lomná: LA Severka
tel.: 558 322 788, 732 464 844
e-mail : dolni.lomna@sunski.cz
Provoz: 9.00–16.00
Pustevny: HH Tanečnica
tel.: 556 835 341, 774 155 375
e-mail: pustevny@sunski.cz
Provoz: 8.30–16.00
Malenovice: Hotel P. Bezruč
tel.: 558 678 600, 603 859 643
e-mail: malenovice@sunski.cz
Nový Hrozenkov:
Horský hotel Kohútka,
tel.: 774 155 385
email: kohutka@sunski.cz
Provoz: 8.30–16.00

Horní Bečva

Winter school
U Sachovy studánky (www.skisachovka.cz)
Horní Bečva, tel.: 775 992 566
775 725 915
e-mail: info@winterschool.cz
web: www.winterschool.cz
lyžařská škola pro všechny věkové kate-
gorie, Provoz: 9.00–11.00, 11.30–13.30, 
14.00–16.00

Pustevny

GORBY SCHOOL
Snowboardová a lyžařská škola
Daniel Goršanov, Polní 1288,
742 21  Kopřivnice
tel.: 777 124 567, 605 078 907
e-mail: gorby.school@tiscali.cz
web: www.gorbyschool.cz

Skialpin Pustevny
Lyžařská škola, všechny věkové kategorie
Trojanovice 477, 744 01 Frenštát p. R., 
tel.: 556 835 993, 556 830 958, e-mail: 
skola@skialpin.cz, web: www.skialpin.cz

Silba Ski
Lyžařská a snowboardová škola
Hotel Ráztoka Trojanovice č. p. 364,
tel.: 736 652 422
e-mail: silbaski@silbaski.cz
web: www.silbaski.cz

Vybrané
běžecké trasy

Přejezd Valašské Meziříčí – 
Rožnov p. R. (22,1 km)
Valašské	 Meziříčí	 –	 Jehličná	 –		
Rojačka	hřeben	–	Krátká	–	Dlouhá	
–	 Kamenárka	 rozc.	 –	 Malý	 Javor-	
ník	 rozc.	 –	 Rožnov	 p.	 R.,	 Dolní	
Paseky

Přejezd Bumbálka – Vsetín 
(50 km)
Bumbálka	 –	 Sůkenická	 –	 Třeštík	
–	Vysoká	–	Benešky	–	Pod	Kotlovou	
–	 Soláň	 –	 Vsacká	 Tanečnice	 –	 Lu-
šovka	–	Ptáčnice	–	Vsacký	Cáb	tur.	
chata	–	Lopunice	–	Putýrka	–	Vse-
tín	žst.

Třeštík – Rožnov p. R.
(27 km)
Třeštík	 –	 Kladnatá	 rozc.	 –	 u	 Mar-
tiňáku	 rozc.	 –	 Maňáky	 –	 Pustevny	
–	 Radhošť	 –	 Černá	 Hora	 –	 Rož-	
nov	p.	R.

Rožnov p. R. – Rožnov p. R. 
(32 km)
Rožnov	 –	 Hutisko-Solanec	 –	 Pod	
Leštím	–	Vsacká	Tanečnice	–	Lušov-
ka	–	Hřeben	–	Ptáčnice	–	Pod	Ptáč-
nicí	–	Valašská	Bystřice	–	Hážovské	
díly	–	Rysová	–	Rožnov	p.	R.

Přejezd kolem Lysé hory
(24 km)
Staré	Hamry	rozcestí	Černá	–	Gruň	
–	 Bílý	 Kříž	 –	 Vyšní	 Mohelnice	 –	
Lysá	hora	–	Ivančena	–	Malenovice	
ČAD

U Tabulí – Soláň – Cáb – 
Dušná (41 km)
U	 Tabulí	 –	 Sůkenická	 –	 Soláň	
–	 Vsacký	 Cáb	 turistická	 chata	
–	Dušná

Přejezd U Tabulí – Kohútka
– Lidečko (48 km)
U	Tabulí	–	sedlo	Lemešná	–	Kasár-
na	–	Velký	Javorník	–	Velký	Javorník	
–	Kohútka	–	Papajské	sedlo	–	Ma-
kyta	–	Radošov	–	Lidečko

Pustevny – Martiňák (8 km)



Zpracovali	jsme	pro	vás	co	nejucele-
nější	přehled	všeho,	co	pro	své	zdra-
ví	i	utrpení	těla	podniknout	můžete.	

   BADMiNTON

Karviná
Sportovní hala Stars
K. Sliwky 783, 733 01  Karviná-Fryštát
tel.: 596 324 492, fax: 596 312 279
e-mail: stars@stars-karvina.cz
web: www.stars-karvina.cz, Cena: 130 Kč/h

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

Valašské Meziříčí
Sportovní centrum Kasárna
Žerotínova 59/1370, 757 01  Val. Meziříčí
tel.: 571 620 844, www.prelax.cz
e-mail: sekretariat@prelax.cz

   BOWLiNG

Hra	 vyžadující	 dobré	 zacházení	
s	 vašimi	 koulemi.	 Kouli	 uchopíte,	
přesně	 zamíříte,	 rychle	 odhodíte	
a	kuželky	všechny	porazíte!

Frenštát pod Radhoštěm
Bowling Megas
Záhuní 1791, 744 01  Frenštát p. R., 
tel.: 777 000 034, (4 moderní dráhy, bar)

Hotel Ráztoka
Trojanovice 364, 744 01 Frenštát p. R., 
tel.: 556 835 869, web: www.raztoka.cz
2 dráhy, kulečník, elektronické šipky

Frýdek-Místek
Bowling Centrum Mexico
Třenovského 402, 738 01  Frýdek-Místek
tel.: 558 628 259, šipky, kulečník
Cena: 150–200 Kč/h

Stolárna
Potoční 1228, 738 01  Frýdek-Místek
tel.: 558 629 135, www.klub-stolarna.cz
e-mail: klub@klub-stolarna.cz
2 dráhy, kulečník, šipky
Cena: 70–100 Kč/h

Bowling Morava
J. Trnky 82, 738 01  Frýdek-Místek
tel.: 558 645 222, 558 433 545, 4 dráhy
web: www.restmorava.cz
Cena: 170–200 Kč/h

Bowling na Růžovém pahorku
Revoluční 548, 738 01  Frýdek-Místek
tel.: 558 630 130, Cena: 120–180 Kč/h

Bowling u Kříže
Lískovecká 1290, 738 01  Frýdek-Místek
tel.: 558 633 378, Cena: 100–130 Kč/h

Frýdlant nad Ostravicí
Imrvére – bazar bar bowling
ul. Smetanova 87, 739 11  Frýdlant n. O.
tel.: 558 675 777, 736 777 346
web: www.imrvere.com
e-mail: imrvere@imrvere.com 
Cena: 170–250 Kč/h

Restaurace Harcovna
Nová Ves 12, 739 11  Frýdlant n. O.
tel.: 603 217 011, 558 635 222
3 dráhy v podkroví s klimatizací
Cena: 170–220 Kč/h

Holešov
Bowling Club
Sušilova 339, 769 01  Holešov
tel.: 573 506 125, Cena: 150–210 Kč/h

Horní Bečva
Hotel Bečva
Na chalupě 488, 756 57  Horní Bečva
tel.: 571 645 109, 602 525 852,
777 555 852, e-mail: hotelbecva@iol.cz
web: hotelbecva.valassko.cz
Cena: 150–300 Kč/h

Rekreační středisko Retaso
756 57  Horní Bečva 240, tel.: 571 643 355
Jen na objednávku. Cena: 160 Kč/h
web: web.telecom.cz/retaso

Karviná
Bowling – Einsteinova 2867/4
733 01 Karviná-Hranice, tel.: 596 338 337
Cena: 200 Kč/h

Bowling – J. Vrchlického 758
735 06  Karviná-Nové Město
tel.: 596 318 070, Cena: 200–240 Kč/h

Bowling Club
U Lesa 762, 734 01  Karviná-Ráj
tel.: 596 324 080, Cena: 200 Kč/h

Kopřivnice
Bowling centrum
Husova 1310, 742 21  Kopřivnice
tel.: 556 808 088, 4 dráhy
www.bowling-centrum.cz
Cena: 150–210 Kč/h

Bowling Number 92
Francouzská 15, 742 21  Kopřivnice
tel.: 556 802 065, Cena: 100–200 Kč/h

Relax centrum
Česká 318, 742 21  Kopřivnice
tel.: 731 877 500, Cena: 99–199 Kč/h

Nový Jičín
Bowling bar
gen. Hlaďo 25, 741 01  Nový Jičín
tel.: 556 702 216, Zdeněk Závišický
Cena: 150–200 Kč/h

Sport park Nový Jičín
B. Martinů 1, 741 01  Nový Jičín
tel.: 556 702 868, 556 712 703
web: www.sport-park.cz
2 bowlingové dráhy, Cena: 200–250 Kč/h

Ostrava
Bowling klub Nagano
Výškovická 2/3085, 700 30  Ostrava-Jih
tel.: 596 780 712, 720 345 255

Bowling Park a minigolf
Mjr. Nováka 1490/14
700 30  Ostrava-Hrabůvka
tel.: 596 719 030, www.bowlingpark.cz
6 drah a restaurace, Cena: 150–220 Kč/h

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

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

Bowling Slezska
Kolejní 2, Moravská Ostrava
tel.: 774 023 599

Inmark Ostrava–Bowlingová čtyřdráha
Bohumínská 50, 710 00  Slezská Ostrava
tel.: 596 244 784, bowling, restaurace, bar
Cena: 150–180 Kč/h

Sportovní areál Poruba – SAREZA
Skautská 6093, 708 00  Ostrava-Poruba
tel.: 596 923 618, 736 755 063
Cena: 140–170 Kč/h

Zuzana BOWLING
Heyrovského 1579, 708 00 Ostrava-Poruba
tel.: 596 953 615
e-mail: info@zuzanabowling.com
web: www.zuzanabowling.com
7 drah, Cena: 150–220 Kč/h

Ostravice
RS Sepetná
739 14  Ostravice 0956, tel.: 558 662 906, 
603 852 111, 2 dráhy, pro hráče bowlingu 
bazén na 1 hodinu zdarma.
Cena: 150–250 Kč/h

Pozlovice
Sportovní areál Golf
Jurkovičova alej 77, Pozlovice
tel.: 579 132 412, kuželky 2 dráhy, ruské 
kuželky, půjčovna kol a koloběžek

Příbor
Restaurace a bowling „U Zlaté hvězdy“
Místecká 287, 742 58  Příbor, 4 dráhy
tel.: 556 722 980, Cena: 160–210 Kč/h

Rajnochovice
Hospoda na Trojáku
756 22  Hošťálková 217
tel.: 573 391 090, web: www.natrojaku.cz

Rožnov pod Radhoštěm
Krasspol centrum
Dukelských hrdinů 2269, 756 61 Rožnov
tel.: 571 655 664, Cena: 100–200 Kč/h

Restaurace Kuželna
Horní Paseky 382, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 648 400, Cena: 200 Kč/h/dráha

Valašské Klobouky
Hotel Alfacentrum
Masarykovo nám. 42, 766 01  V. Klobouky
tel.: 577 320 065, 577 321 309
Cena: 120–180 Kč/h

Valašské Meziříčí
Bowling Skandal 
Havlíčkova 234/1, 757 01  Val. Meziříčí, 
tel.: 571 633 633, 736 180 338, 4 dráhy
e-mail: info@bowling-skandal.cz
web: www.bowling-skandal.cz
Cena: 120–220 Kč/h

Bowling u Klokana 
Žerotínova 37, 757 01  Valašské Meziříčí
tel.: 571 621 664, Cena: 200 Kč/h

Hotel Abácie s. r. o.
U Abácie 491, 757 01  Valašské Meziříčí
tel.: 571 665 420, 571 613 820
e-mail: recepce@hotel-abacie.cz
web: www.hotel-abacie.cz
Cena: 180–210 Kč/h

Sportovní centrum Kasárna
Žerotínova 59/1370, 757 01  Val. Meziříčí
tel.: 571 620 844, 731 548 214
web: www.prelax.cz
e-mail: sekretariat@prelax.cz

Velké Karlovice
Hotel Galik
Léskové 875, 756 06  Velké Karlovice
tel.: 571 454 294, 604 909 686
web: www.valachy.cz, Cena: 150–180 Kč/h

Hotel Horal
Léskové 583, 756 06  Velké Karlovice
tel.: 571 444 786, web: www.valachy.cz
Cena: 150–180 Kč/h
Zdarma zapůjčení bowlingové obuvi.

Vsetín
Bowling centrum Bonver
Stará cesta 1826, 755 01  Vsetín
tel.: 571 431 688, Cena: 140–220 Kč/h

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

Zašová
Orlovna v Zašové nad kostelem
tel.: 571 629 224, 775 332 334
Cena: 150 Kč/h

   CyKLOTURiSTiKA

Všichni	 milovníci	 černých	 duší	 si	
u	nás	určitě	přijdou	na	své.	Vybrat	si	
můžete	trasy	značené	i	divoké.	Více	
se	 dozvíte	 z	 cyklomap,	 které	 jsou	
k	dostání	v	našich	infocentrech.

Rožnovská podkova 61 km 
 středně obtížná pro MTB
Rožnov p. R. – Skalíkova Louka – 

www.valasske-kralovstvi.cz

Valašské království Valašské království Valašské království Valašské království 1�průvodce po báječných aktivitách



Valašské království Valašské království Valašské království Valašské království

www.valasske-kralovstvi.cz
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Pustevny – Marťiňák – Třeštík – Soláň 
– Tanečnice – Rožnov p. R.

Z Rožnova jedeme po cyklotrase značené 
v terénu (č. 46), na Třeštíku přejedeme na 
červenou s místním cykloturistickým zna-
čením (č. 472), z Třeštíku se pak držíme až 
do Rožnova modré cyklostezky (č. 6013).
Skalíkova louka – turistická chata.
Martiňák – horské sedlo s tur. chatou, kři-
žovatka turistických cest s přírodní rezer- 
vací Klíny s porosty smrků, javorů a jasanů.
Třeštík – sedlo s tradiční horskou lokali-
tou, rozhledna u hotelu Sůkenická.

Okruh Radhošťským hřebenem 
65 km, středně obtížná,

vhodná pro silniční a treková kola
Rožnov p. R. – Zubří – Zašová – Horečky 
– Frenštát p. R. – Trojanovice – Pustevny 
– Skalíkova Louka – Rožnov p. R.
Z Rožnova se vydáme po místní značené 
cyklostezce – modrá (č. 6016), která 
„kopíruje“ hlavní silnici do Valašského 
Meziříčí. Projedeme obcí Zašová a dál 
pokračujeme v terénu po lesních cestách. 
Modrá nás bude provázet až na Pustevny, 
kde přejedeme na cykloturistickou zna-
čenou trasu (č. 46), která nás navede až do 
Rožnova p. R.
Zubří – v centru obce výskyt šafránu 
Heuffelova a 700 let starý tis červený, nej-
starší na Valašsku.
Zašová – Pramen Na Stračce, poutní mís-
to s kamen. sloupem a obrazem P. Marie.
Horečky – hotel stará Vlčina z roku 1895, 
skokanský areál.
Frenštát p. R. – městu dominuje novore-
nesanční radnice, postavena v r. 1891 a fi-
liální kostel sv. Jana Křtitele z roku 1640. 
V radnici jsou umístěny sochy Albína Po-
láška, autora sousoší sv. Cyrila a Metoděje 
a boha Radegasta na vrcholu Radhoště.
Skalíkova Louka – turistická chata.

Rožnov p. R. – Hutisko-Solanec
– Čarták 15 km

středně obtížná
vhodná pro silniční a treková kola 

Cesta vede z Rožnova po silnicích I. a II. tří- 
dy, pak prudké stoupání na hřeben Soláně.
Hutisko-Solanec – obec s barokním ko- 
stelem sv. Josefa z roku 1748 a dřevěným 
fojtstvím z roku 1785 upraveným do sty-
lové koliby. V jako jediné obci ČR je zde 
umístěna pamětní deska Ch. Masarykové.

Rožnov p. R. – Martiňák – Ostravice 
 36 km, obtížná trasa

 vhodná pro treková kola a MTB
Z Rožnova vyjedeme směr chata Mír po 
značené cyklotrase, dál pokračujeme přes 
Pustevny na horskou chatu Martiňák, Po-
dolánky a Ostravici.
Ostravice – podhorská obec, jeden z vý-
chozích bodů na Lysou horu.

Karviná a okolí
Městem Karviná vede regionální cyk-
lotrasa Euroregionu Těšínské Slezsko č. 
6097, která vede od obce Stonavy přes 
část Karviné-Lázně Darkov, kolem parku 

B. Němcové, historického jádra města až 
k Rehabilitačnímu sanatoriu. Dále vede od 
Petrovic k hraničnímu přechodu pro MPS 
v Karviné-Ráji. V rámci sítě městských 
cyklostezek je zde vyznačena i tandemová 
cyklotrasa pro slabozraké a nevidomé.

Kopřivnice a okolí
Celková délka tras je 34,9 km.
Lze je rozdělit na:

1. Cyklistické kondiční okruhy
„Šostýn“ vhodné pro MTB
Výchozím bodem pro všechny kondiční 
okruhy je Janíkovo sedlo. Leží v údolíčku 
mezi Holým vrchem, Pískovnou a Čer-
veným kamenem. Název sedla vznikl po- 
dle nadhajného Janíka, jehož hájovna 
v sedle dodnes stojí. Při projíždění okruhů 
lze navštívit Raškovu vyhlídku, zříceninu 
hradu Šostýn. Hned několik míst na okru-
zích nabízí nádherný výhled na Moravsko-
slezské Beskydy a okolní krajinu.

• Okruh „Červený kámen“
Méně náročný okruh. Pouze ve třech mís-
tech je nutno překonat kratší stoupání ve 
sklonu 12–14 %. Celková délka okruhu je 
6,5 km a převýšení 112m.

• Okruh „Holý vrch“
Výškově nejnáročnější okruh s dlou-
hým stoupáním v závěru trasy ve sklonu 
12–14 %. Celková délka okruhu je 5 km 
a převýšení 163 m. Doporučujeme nástup 
na okruh zprava.

• Okruh „Pískovna“
Okruh je náročný na kondici. V obou 
směrech překonáte vždy v úseku 500 m 
a ve sklonu 11–12% velkou část z celko-
vého převýšení 67m. Délka okruhu 2,4 km.

2. Cykloturistický okruh „Paseky“
10 km, vhodný pro treková kola a MTB
Okruh propojuje města Kopřivnici a Pří-
bor a obec Závišice. V Kopřivnici je mož-
né navštívit Technické muzeum, muzeum 
Fojtství, Rozhlednu na Bílé hoře, Váňův 
kámen (vápencový skalní útes, který je 
součástí Bílé hory) a další místa. Závišice 
jsou nejstarší vesničkou novojičínského 
okresu, Příbor zase rodištěm Sigmunda 
Freuda a městskou památkovou rezervací.

3. Cykloturistická trasa „Hukvaldy 
– Kopřivnice – Příbor“
9,5 km, vhodná pro treková kola a MTB
Trasa zpřístupňuje cyklistům Větřkovic-
kou přehradu ve směru od Hukvald a Pří-
bora. V létě je možné vypůjčit si na Vě-
třkovické přehradě lodičky nebo šlapadla, 
dá se zde provozovat windsurfing, hrát 
nohejbal a volejbal, rybařit, děti mohou 
využívat dětského koutku.

4. Cykloturistická trasa „Jesenická 
kyselka“ 24 km, středně obtížná
Nový Jičín – Bernartice nad Odrou – 
Jeseník nad Odrou – Hůrka – Vlčnov 
– Starý Jičín – Nový Jičín

Cyklotrasy Radegast

Beskydy Radegast CykloTrack
 53,3 km
Cyklotrasa se letmo dotýká vrcholků Bes-
kyd, zavede vás do romantických zákoutí 
Těrlické a Žermanicé přehrady. Trasa 
dokazuje, že podhůří Beskyd je nádherná 
krajina vhodná pro cykloturistiku. Cykli- 
stickou trasu Beskydy Radegast Cyklo-
Track doprovází vrchol Prašivá, který ti 
zdatnější mohou zdolat.
Pivovar Radegast v Nošovicích – Vyšní 
Lhoty – hora Malá Prašivá – Komorní 
Lhotka – Střítež – Vělopolí – Horní Žukov 
– vyhlídka Koňákov – Těrlická přehrada 
– Žermanická přehrada – Lučina – Dobrá 
– pivovar Radegast Nošovice

Slezsko Radegast CykloTrack, 88 km
patří mezi pohodové trasy vedené v mírně 
zvlněném terénu Moravské brány a Os-
travské pánve. Do části území zasahují vý-
běžky Nízkého Jeseníku a Oderských vr-
chů. Přestože je cyklotrasa vedena v těsné 
blízkosti průmyslové aglomerace Ostravy 
a částečně jí prochází, okolní území si za-
chovalo idylický přírodní ráz. Projíždět 
budete Chráněnou krajinnou oblastí Po-
odří a přírodním parkem Oderské vrchy. 
Kromě krásné přírody s množstvím ryb-
níků a lesů můžete navštívit městskou pa-
mátkovou rezervaci v Bílovci, Vagonářské 
muzeum ve Studénce nebo lázeňský areál 
v Klimkovicích na Hýlově. Některá místa 
za jasného počasí umožňují výhledy na 
Ostravu a Beskydy.
Studénka – Nová Horka – Albrechtičky – 
Petřvaldík – Jistebník – Polanka nad Odrou 
– Ostrava – Dobroslavice – Jilešovice – 
Háj ve Slezsku – Velká Polom – Kyjovice – 
Jodová sanatoria Klimkovice – Olbramice 
– Bílovec – Velké Albrechtice – Studénka

Trojmezí Radegast CykloTrack
 74,5 km
Trasa cyklostezky nabízí pohledy do hlu-
bokých údolí, projíždí oblastí Moravsko-
slezských a Slezských Beskyd, které patří 
mezi nejkrásnější pohoří ČR. Trasa je le-
mována hlubokými lesy, loukami, míjí 
studánky a horské prameny. Lanovka vás 
vyveze i s kolem na vrch Javorový, odkud  
jsou nádherné rozhledy do širokého oko- 
lí na polskou stranu Beskyd a za přízni-
vého počasí jsou vidět i Tatry a Jeseníky. 
Cyklotrasa Trojmezí je vyznačena jako 
velký okruh, který lze rozdělit podle po-
třeby na menší okruhy. 
Oldřichovice – Podgrúň – Košařiska 
– Bocanovice – Jablunkov – Hrčava – Bu-
kovec – Nýdek – Bystřice nad Olší – Ven-
dryně – Třinec – Oldřichovice
více na: www.cyklotrasy.radegast.cz

Cyklostezky Zlínského kraje

Z Luhačovic do Slavičína a Bojkovic
 47 km, náročná
Luhačovice pošta (rozc.) – Pod Obětovou 
(rozc.) – Čadův mlýn – Holíkov – Lipová – 
Slavičín – Hrádek na Vlárské dráze – Pitín 
– Bojkovice – Přečkovice – Solné (rozc.)

Cyklotrasa ze Zlína do Vsetína
 41 km, středně náročná
Zlín, Vršava – Vršek - U Větřáku (rozc.) – 
Na Vyhlídce (rozc.) – Lukov (rozc.) – 
Kameňák – U Juráků – Hutě – Držková – 
kemp (rozc.) – Pod Kopnou (rozc.) – Bať-
ková Chléviska (rozc.) – Potůčky – Vsetín

Okruh Vizovickými vrchy
37 km, méně náročná

Vizovice – Lutonina – Jasenná – Ublo 
– Pozděchov – Trubiska – Bařinka – Ploš-
tina – Klementina – Pod Doubravou – 
Vizovice

Z Velkých Karlovic do Javorníků
 30 km, náročná trasa
Leskové – Prales Razula – Podťaté – Malé 
Karlovice – Velké Karlovice, Podťaté 
– Leskové

Ze Zlína do Otrokovic
 34 km, spíše nenáročná
Zlín – Tečovice – Otrokovice – Napajedla 
– Pohořelice – Oldřichovice – Zlín

Kroměřížsko

Za památkami východního okraje
Hané 40 km, nenáročná
Kroměříž (ČD) – Stonáč – Hulín – Hole- 
šov – Rymice – Stará Ves – Říkovice – 
Žalkovice – Břest – Skaštice – Kroměříž (ČD)

Hostýnské Vrchy i. 47 km, náročná
Bystřice pod Hostýnem – Říka – Tesák 
– Vlčanov – Troják – Tisový – Pod Kopnou 
(rozc.) – Držková, kemp – Držková – Vlč-
ková – Okluk – Pardus – Bečka (rozc.) 
– Říka – Bystřice p. H.

Hostýnské Vrchy ii. – Rozcestí U Tří
kamenů 35 km, náročná trasa
Bystřice p. H. – Brusné – Pod Lysinou – 
U Dubu (rozc.) – Ondřejovsko – Okluk 
– U Tří kamenů (rozc.) – Tesák – Říka 
– Bystřice p. H.

Hradišťsko

Okruhem na severovýchod od
Hradiště 44 km, nenáročná
Uherské Hradiště – Mařatice – Mistřice 
– Hradčovice – Drslavice – Prakšice – Pa-
šovice – Částkov – Březolupy – Topolná 
– Kněžpole – Uherské Hradiště

Příborský okruh
Trasa okruhu má celkem 10 km. Začíná 
u severozápadního rohu náměstí S. Freu-
da, v ulici U brány. Pokračuje směrem 
k parkovišti Penny-marketu. Tuto část je 
nejlépe překonat pěšky a nasednout na 
kolo až po přechodu komunikace. Dále 
trasa pokračuje jednosměrně ulicí Lidic-
kou do ulice Masarykovy. Na jejím konci, 
podjezdu pod silnicí E 642, opouští město 
a odbočuje k Prchalovu.
V přímém směru lze z tohoto místa po cca 
500 metrech navázat na trasu KČT 6039 
a okruh „Kravařsko“. Vyvýšená poloha 
Prchalova nabízí výhled na Příbor a celé 
panorama Beskyd. Po průjezdu osadou 

průvodce po báječných aktivitách
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trasa opět klesá až k říčce Sedlnici. Za 
benzínovou pumpou se stáčí pod most 
a za ním vede po místní silničce k par-
kovišti před Boroveckými rybníky. V tom-
to místě naváže na trasu naučné stezky 
okolo Boroveckých rybníků a pokračuje 
po zpevněné silnici zpátky k Příboru, kam 
vstupuje ulicí Kpt. Jaroše. Okruh se krát-
ce spojí s cyklotrasou KČT 6039 (Rodiš-
těm S. Freuda) a následně je vedena k ná-
draží ČD. Po přechodu lávky přes Lubinu 
se napojuje na Radhošťskou stezku z Os-
travy do Frenštátu p. R., na novou cyklo-
turistickou trasu Hukvaldy – Příbor a další 
trasy KČT. Trasa okruhu poté stoupá k far-
nímu kostelu Narození P. Marie, jehož si-
lueta je logem celého okruhu. Závěr trasy 
tvoří opět průjezd náměstím S. Freuda.

CyKLOTRASy

Cyklotrasa č. 49
Dálková značená cyklotrasa vede od 
Štítné nad Vláří přes Kujalku, Brumov, 
Návojnou, Nedašov a Nedašovu Lhotu 
k hraničnímu přechodu se Slovenskem 
v Červeném Kameni

Cyklotrasa č. 501 31 km
Vsetín – Jablůnka – Pržno – Mikulůvka – 
Bystřička – Jarcová – Val. Meziříčí – Lhot-
ka nad Bečvou – Lešná – Palačov

Cyklotrasa Beskydy č. 502 24,5 km
střední obtížnost

Starý Jičín – Nový Jičín – Rybí – Štram-
berk – Kopřivnice – Lubina – Hukvaldy

Cyklotrasa Holešov č. 5033 51 km
Kroměříž – Hulín – Pravčice – Rymice 
– Holešov – Brusné – Slavkov pod Ho-
stýnem – Bystřice p. Host. – Mrlínek – 
Libosváry – Všechovice – Kelč – Němetice

Cyklotrasa č. 5034 34 km
Kelč – Kunovice – Podhradní Lhota – Raj-
nochovice – Troják – Držková – Kašava 
– Lukov – Fryšták

Cyklotrasa č. 5035 44 km
Týn nad Bečvou (hrad Helfštýn) – Rado-
tín – Sovadina – Bystřice p. H. – Chvalčov 
– Tesák – Troják – Hošťálková – Ratiboř 
– Jablůnka

Cyklotrasa Holešov – Dešná č. 5036
 26 km 
Holešov – Přílepy – Lukoveček – Fryšták 
– Štípa – ZOO Lešná – Hvozdná – Slu-
šovice – Dešná

Cyklotrasa č. 6006 20 km
lehká obtížnost

Olešná, přehrada – Palkovice – Kozlovi-
ce – Hukvaldy – Fryčovice – Brušperk – 
Frýdek– Místek – Olešná, přehrada

Cyklotrasa č. 6008 22 km
lehká obtížnost

Frýdlant nad Ostravicí – Metylovice – 
Kozlovice – Kunčice p. O. – Čeladná 
– Frýdlant n. O.

Cyklotrasa č. 6012 19 km 
Valašské Meziříčí – Podlesí – Malá Lhota 
– Velká Lhota – Vidče – Rožnov p. R.

Cyklotrasa č. 6013 26 km
Rožnov p. R. – Hážovské díly – Tanečnice 
– Soláň – Pod Kotlovou rozc. – Benešky 
– Třeštík

Cyklotrasa č. 6014 13 km
Rožnov pod Radhoštěm – Hážovice – 
Vigantice – Hutisko-Solanec – Čarták

Cyklotrasa č. 6015 18 km
Benešky – Pod Kotlovou – Horní Bečva 
kostel – Martiňák – Horní Bečva přehrada 
– Benešky

Cyklotrasa č. 6016 64,6 km
střední obtížnost

Rožnov p. R. – Zubří – Zašová – Jehličná 
– Nové – Domorazské louky (rozcestí) – 
Pod Huštýnem – Podolí – Horečky – Fren-
štát – Trojanovice – Pustevny – Skalíkova 
louka – Pod chatou Mír (rozc.) – Rožnov

Cyklotrasa č. 6018 49 km
Jarcová – Brňov – Malá Lhota – Velká 
Lhota – Bystřička přehrada – Dušná 
– Vesník – Jablůnka – Pržno – Kateřinice 
– Lázy – Mikulůvka

Cyklotrasa č. 6110
Karviná-Podlesí – Karviná-Podlesí st. hr. 
– Karviná-Ráj hr. p.

Cyklotrasa č. 6117 38 km
Vsetín – Jasenice – Halenkov – Huslenky 
– Zděchov – Pulčín – Lidečko – Prlov 
– Liptál – Janišov – Vsetín

Cyklotrasa č. 6119 35 km
Vsetín – Dušná – Cáb – Malá Bystřice 
– Bystřička přehrada – Růžďka – Vsetín 

Cyklotrasa č. 6120 33 km
Vsetín Ohrada – Lysný – U Krošenků 
– Žebračka – Cáb – Dušná – U Kovářů 
– Vsetín Sychrov

Cyklotrasa č. 6121 24 km
Vsetín – Semetín–Pod Koncovou–Chlévi- 
ska–Janišovský vrch–Rokytnice–Vsetín

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

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

   FiT CENTRA

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

Brumov-Bylnice
Fit studio Brumov
Družba 1178, 763 31 Brumov-Bylnice
tel.: 603 975 130, Cena: 30 Kč
nový stroj na posílení břicha

průvodce po báječných aktivitách
Čeladná
Horský hotel Srdce Beskyd
739 12 Čeladná-Podolánky
tel.: 558 684 693, sauna, masáže, nonstop 
posilovna, solárium, vhodné objednat

Frenštát pod Radhoštěm
Fit–centrum
Havlíčkova ul. 32 – přístavba radnice – Ja-
vorník, 744 01 Frenštát p. R., Radim a Eva 
Mičulkovi, tel.: 556 839 090, 602 526 696
Cena: 35 Kč, solárium, prodej doplňků, 
masáže (tel.: 736 768 167)

FIT STUDIO PETRA
Záhuní 407 (bývalá MŠ Záhuní),
744 01 Frenštát p. R., tel.: 608 274 544, 
558 675 052
e-mail: fitstudio.petra@applet.cz
web: www.fitstudio.petra.applet.cz
bodystyling, step aerobik, bodystep, kalane- 
tika: 45 Kč/h, kick box, power jóga, body-
ball, pilates: 55 Kč/h, spinning: 70 Kč/h, 

Frýdek–Místek
Fit center body Paradise
Kostíkovo nám. 638, 738 01 FM
tel.: 558 630 325, posilovna, solárium

Fit centrum P
Pionýrů 1757, 738 01 FM, tel.: 558 435 986
posilovna, masáže, solárium

Fit club Atlas
T. G. Masaryka 454, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 621 692, Cena: posilovna 35 Kč, 
solárium 3,80 Kč/min.

Fit studio S
Lipová 2900, 738 01 FM, tel.: 558 636 492
posilovna, solárium, občerstvení

Fitness Centrum La Brisa
ul. Pionýrů 1257 (hotelový dům Paskov, 
1. patro), 738 01  Frýdek-Místek
tel.: 558 439 770, web: www.labrisa.cz
e-mail: sarka@labrisa.cz
interval/dance/step/dětský/fit-ball aero-bic, 
overball, body styling, tae-bo, kickbox, re-
habilitační, solárium, infra sauna
Cena: spinning 70 Kč/h, aerobic 45 Kč/h

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

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

Maja – Studio moderní ženy
Pionýrů 2157, 738 01  Frýdek-Místek
tel.: 558 647 028, nutnost objednávky
Cena: aerobic, posilovna 40 Kč/h, cycling 
65 Kč/h, solárium, kondiční cvičení

Frýdlant nad Ostravicí
Víceúčelová sportovní hala
Edimex–Fit centrum
Sportovní 1, 739 11  Frýdlant n. O.
tel.: 558 675 251–4
posilovna, masáže, trenér

Fit centrum v hale Sport
Harcovská 1424, 739 11  Frýdlant n. O.
tel.: 737 062 770, Cena: 35 Kč/h

Fit a relax studio Harcovka
Harcovská 12, 739 11  Frýdlant n. O.
web: www.harcovka.cz
e-mail: fitcentrum@harcovka.cz
indoor cycling, power jóga, pilates, fit-
ball, overball, Zdravá záda, cvičení pro 
děti, jóga. Rezervace na tel.: 602 205 356

Fit studio Petra
Harcovská 1483, 739 11  Frýdlant n. O.
tel.: 558 675 052, 608 274 544
web: www.fitstudio.petra.applet.cz
body styling, step aerobic, body ball, kick 
box aerobic, aqua aerobic, p-class, spin-
ning, intervalový trénink

Holešov
Sport centrum Holešov – posilovna
Tovární 1081, 769 01  Holešov
tel.: 573 398 434
web: www.sport-centrum.info
e-mail: info@sport-centrum.info
Cena: 30 Kč/h, 50 Kč/2 h

Karviná
Figure studio
Čajkovského 2184
734 01 Karviná-Mizerov, tel.: 596 316 644

Fitcentrum Aréna
nám. Haškova 643, 734 01  Karviná
tel.: 596 322 000, 732 381 701
solárium, sauna, tělocvična, bar 

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

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

Fitness centrum STaRS
K. Śliwky 783, 733 01 Karviná-Fryštát,
tel.: 596 342 131–4, fax: 596 312 279
e-mail: stars@stars-karvina.cz
web: www.stars-karvina.cz, Cena: 45 Kč

FITNESS MALIBU
Masarykovo náměstí,
733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 608 429 369

Kopřivnice
Fitcentrum RODO
Masarykovo nám. 540, 742 21 Kopřivnice
tel.: 556 821 225, 556 802 011
e-mail: spsk@koprivnice.org
web: spsk.koprivnice.org, Cena: 27 Kč

Sport & Relaxace BIRIJUS
Záhumenní 1161, 742 21  Kopřivnice
tel.: 556 872 271, web: www.birijus.com 
e-mail: info@birijus.com
masáže, solárium, sauna, infrasauna, 
spinning, vířivka, bar

Relax centrum
Česká 318, 742 21  Kopřivnice
tel.: 731 877 500, fitness, solárium, masá-
že, squash, bowling 
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Nový Hrozenkov – Vranča
Hotel Permoník
fitness centrum a tělocvična
756 04 Nový Hrozenkov-Vranča
tel.: 571 451 870, fax: 571 451 780,
e-mail: permonik@hotelpermonik.cz
web: www.hotelpermonik.cz

Nový Jičín
Sport park
B. Martinů 1884/1, 741 01  Nový Jičín, 
tel.: 556 702 868, 776 731 781
e-mail: sport@sport-park.cz
web: www.sport-park.cz
Cena: 80–100 Kč

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

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

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

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

ATTACK FITNESS studio
Dům kultury města Ostravy
ul. 28. října 124, 702 00  Ostrava
tel.: 597 489 111, Cena: od 55 Kč/h
e-mail: attack.fitness@seznam.cz
web: sweb.cz/attack.fitness

Body land
Suchardova 1, 702 00  Moravská Ostrava
tel.: 775 250 962, 775 250 136 

Herkules studio
Ahepjukova 12, 702 00 Moravská Ostrava
tel.: 596 627 600
Gym–Frapp– areál krytého bazénu
G. Sochora 1378, 708 00 Ostrava-Poruba
tel.: 596 930 041–4, web: www.gym.cz
cena: 60 Kč/h

Ostravice 
Hotel Odra, 739 14  Ostravice
tel.: 558 682 287, e-mail: odra@applet.cz 
web: www.hotel-odra.cz, Cena: 30 Kč/h

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

Příbor 
Fit centrum Příbor
Štramberská 1361, 742 58 Příbor
tel.: 556 722 528 po 20.00 h

Rožnov pod Radhoštěm
Fitt sport 
Meziříčská 1710, 756 61  Rožnov p. R.,
tel.: 571 629 060, 602 704 424
web: www.fittsport.cz
e-mail: fittsport@fittsport.cz
2 sály pro aerobic, bodystyling, power 
yogu, cvičení s velkými míči, step, dance-
aerobic, kalanetiku, břišní tance, tae-bo, 
dětskou akademii moderního tance. Spin-
ning, posilovna a cardiofitnes. Dvorec pro 
ricochet. Solární studio.

Sport centrum Lázy
Kulturní ulice 1790, 756 61 Rožnov p. R., 
tel.: 571 653 210

Hotel RELAX
Lesní 1689, 756 61 Rožnov p. R.
tel.: 571 648 101, web: www.hotelrelax.cz
Cena: 40 Kč/h

Hotel Stadion
756 61 Horní Paseky 2268
tel.: 571 648 011, 602 861 055

Valašské Meziříčí
Akademie sportu
Kolaříková 1363, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 608 774 121, 777 774 545
e-mail: info@akademiesportu.cz
www.akademiesportu.cz
aerobik, step aerobik, body styling, tae-bo, 
intro, over ball, cvičení s dětmi, junior ae-
robik a pohybové cvičení, Cena: od 30 Kč

Fitcentrum Colosseum
Křižná 32, 757 01  Valašské Meziříčí, 
tel.: 571 623 620, Cena: od 35Kč/h
turbosolárium, posilovna, masáže

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

SQ Sportcentrum Bobrky
Bobrky 1, 755 01  Vsetín
tel.: 571 424 205, 571 413 572

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

   GOLF 
    
Velké	zelené	pastviny,	po	kterých	se	
prohání	 moderní	 bačové	 s	 valaška-
mi,	otočenými	vzhůru	nohama,	pa-
soucí	 po	 malém,	 bílém,	 kulatém,	
aby	 to	 svižným	 machem	 uklidili	 do	
vzdálené	 díry,	 si	 prostě	 musíte	 za-
milovat.	

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

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

Ostrava
TJ Park Golf Club 
Ostrava (PGCO), Dolní 412
747 15 Šilheřovice, tel.: 595 054 144
e-mail: office@golf-ostrava.cz
web: www.golf-ostrava.cz
18jamkové hřiště, délka 5 774 m, PAR 72, 
klubovna se soc. zařízením, restaurace 
s terasou, pro shop a parkoviště
Cena: od 800 Kč

Golf Club Ostrava
Výškovická 104, 700 30  Ostrava-Zábřeh
tel.: 777 799 333, e-mail: gcova@gcova.cz
web: www.gcova.cz,
Tréninková odpaliště, jamkoviště, výcvik 
golfu, prodejna, půjčovna a opravna vyba- 
vení, klubovna, občerstvení, dětský koutek

Golf arena
Ostrava, výstaviště Černá louka, pav. G,
702 00  Moravská Ostrava
tel.: 596 167 253, web: www.golfarena.cz
e-mail: info@golfarena.cz
Tréninková hala se simulovanou hrou na 
9–18 jamek na 1500 m2 plochy. Rozlehlý 
indoorový driving range s 9 odpalovými 
rohožemi s mírným protisvahem a mož-
ností úderu až na 20 m. Největší putting 
green v ČR. Součástí je půjčovna golf. 
potřeb i odpočinková zóna s možností re-
laxace a občerstvení.

Rožnov pod Radhoštěm
Valašský golfový klub
756 61 Horní Paseky 2664, P.O. BOX 55
tel.: 571 647 281, 606 762 921
e-mail: info@golf-roznov.cz
web: www.golf-roznov.cz, Cena: po–čt 
green fee 9 jamek 400 Kč, pá, so, ne a svát-
ky 500 Kč, košík míčů (50 ks) 50 Kč. 
devítijamkové hřiště, cvičná louka

Slušovice
Derby Golf Club Slušovice
Dostihová dráha, 763 15  Slušovice
tel.: 577 981 738, e-mail: dgcs@volny.cz 
web: www.volny.cz/dgcs/golf.html

Velké Karlovice
Hotel Horal
Léskové 583, 756 06  Velké Karlovice
tel.: 571 444 786, web: www.valachy.cz

   iNLiNE BRUSLENÍ 

Karviná
objekt Zimního stadionu, Karviná-Fryštát
K. Śliwky 783, 733 01  Karviná-Fryštát
tel.: 596 324 131-4, fax: 596 312 279
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: stars@stars-karvina.cz

   KONĚ A JÍZDÁRNy 

Svět	 je	 nejhezčí	 z	 koňského	 hřbetu,	
pokud	 se	 na	 něm	 udržíte.	 A	 proto	
trénujte,	ať	se	vydržíte	kochat	co	nej-
déle.	Možností	máte	opět	mnoho:

Albrechtice
Jízdárna Albrechtice
Obecní 38, 793 95  Albrechtice
tel.: 605 179 177, Cena: 200 Kč/h/jízda

Bernartice nad Odrou
Jízdárna u Haitlů, Denisa Haitlová
742 41  Bernartice nad Odrou 206
tel.: 556 710 749, 556 709 425
pouze projížďky v bryčce, cena dohodou

Bludovice
Zemědělská usedlost Bludička
Bludovice 9, 741 01  Nový Jičín
tel.: 556 704 046, volat mezi 20.00–21.00

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

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

Francova Lhota
Hucul club, Vaculínová A., Lišková I.
756 14  Francova Lhota 187
tel.: 571 458 174
web: www.sweb.cz/sealionz
pro začátečníky i pokročilé. Základní vý-
cvik. Projížďky pro děti, skupiny i pro han-
dicapované. Pokročilí mohou podnikat 
projížďky (i vícedenní). Cena: od 160 Kč

Frenštát pod Radhoštěm
Jízdárna Na Nivách
TJ Frenštát p. R., kontakt pí. Havrlantová
tel.: 556 835 424, 603 183 495
web: www.tjslovan.cz
e-mail: info@tjslovan.cz
Možnosti: volná prohlídka stájí, jízda na 
koni a v kočáru, vyjížďky do terénu

Fulnek-Stachovice
Jezdectví Tara Real
742 45  Fulnek-Stachovice 127
tel.: 602 173 979, Livie Madusioková
e-mail: tarareal@seznam.cz
výuka jezdectví, jízdy na koních

průvodce po báječných aktivitách
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Horní Bečva
Jízdárna Rališka, 
756 57 Horní Bečva
tel.: 776 177 887, 608 056 567
web: www.sweb.cz/jizdarna.hb
e-mail: jizdarna.hb@seznam.cz
vyjížďky (45-75 min.), lonžování, týdenní, 
víkendové. Kurzy, terapie pro postižené. 
Ceny: od 250 Kč/h, skupinové slevy.

Karviná
Jezdecký klub Dvůr Olšiny
Olšiny 59, 735 05  Karviná-St. Město
tel.: 596 342 545, 608 715 615, p. Kusák

Povoznictví Veverka
Projížďky kočárem, tel.: 728 011 038

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

Kopřivnice
Bubla City ranč
K Pasekám, 742 21 Kopřivnice
tel.: 731 446 720 projížďky na koních,
v kočáru s koňským spřežením, westerno-
vé ježdění, vícedenní výlety, společenské 
akce s country hudbou 

Kunčice pod Ondřejníkem
Jezdecký a rekreační penzion Marvan
739 13  Kunčice p.O. 234
možnost projížďky na koních a prohlídka
jezdeckého areálu, tel.: 556 850 275,
737 221 009, 728 025 616

Morávka
Penzion Jízdárna Morávka
Morávka 232, 739 04  Pražmo
tel.: 777 691 270
web: www.pensionmoravka.cz
e- mail: info@pensionmoravka.cz
Cena: od 150 Kč/h 

Nový Jičín
Hermelín ranč
Hřbitovní 101, 741 01  Nový Jičín
tel.: 556 709 152, 737 124 153
e-mail: hermelin.ranch@seznam.cz

Ostrava
Jezdecký klub Baník Ostrava
K průplavu 724, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
tel.: 596 769 205, 608 333 714
e-mail: jkbanik@iol.cz
web: web:www.jkbanik.estranky.cz
Objednávka jízdy na koni: 732 372 259

Jezdecká škola EQUICENTRUM Lyčka
Paskovská 335, 720 00  Ostrava-Hrabová
tel.: 596 735 192,603 246 560
e-mail: equicentrum@seznam.cz,
balycko@seznam.cz
web: www.equicentrum.cz

Ostravice-Muchovice
Turistika na koni
739 14 Ostravice, tel.: 558 682 439,
721 801 063, web: www.muchovice.cz
e-mail: muchovice@seznam.cz
Cena: 150 Kč/h/osoba

Pozlovice
Jezdecká stáj Bodlákovi
tel.: 603 346 327, 577 321 379
Vyjížďky, výcvik na lonži, kurzy pro děti na 
ponících, ustájení koní. Povinné vybavení: 
bezpečnostní přilba + chapsy (možnost 
zapůjčení), dlouhé přiléhavé kalhoty, obuv 
s hladkou podrážkou

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

Rajnochovice
Hostinec Ve Dvoře
768 71  Rajnochovice, tel.: 573 391 286
web: www.hotelpolom.cz

Rožnov pod Radhoštěm
Jezdecký klub Hradisko
Horní Paseky 1053, 756 61  Rožnov p. R.
fax: 571 620 880, tel.: 571 619 016,
606 403 025
email: jezdeckyklub@hradisko.cz
web: www.hradisko.cz

Trojanovice
Jezdecký klub Trojanovice 223
744 01  Trojanovice
tel.: 556 839 104, 737 301 035
web: www.konetrojanovice.unas.cz
e-mail: iveta.biolkova@seznam.cz
pro menší skupiny, jízda na ponících

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

Western ranč Toly Key
756 57 Vidče 346, pošta Valašská Bystřice
tel.: 603 920 852, 605 942 259 
web: www.toly-key.wz.cz
e-mail: rodeo@email.cz
učí základy westernu, možnosti různě 
dlouhých vyjížděk. Cena dle dohody.

Valašské Klobouky
Stáj Lipina, Ing. Lenka Šomanová
Křekov 20, 766 01  Valašské Klobouky
tel.: 603 879 047, web: www.lipina.cz
e-mail: lenka.somanova@seznam.cz
individuální kurzy, vyjížďky do terénu pro 
začátečníky na klidných koních, náročněj-
ší vyjížďky do terénu pro pokročilé jezdce

Vernířovice
Ranch M – Václav Merta
Vernířovice 175, 788 15  Velké Losiny
tel.: 583 237 050
www.equichannel.cz/ranch-m
e-mail: ranch.m@equichannel.cz
výuka jízdy na koni, turistické vyjížďky na 
koni do hor, jezdecká turistika 1–14 dní, 
chov strakatých huculských koní
Cena: 200 Kč/h

Vsetín
Hippocentrum – Fojtíková Karla
Horní Jasénka 20, 755 01 Vsetín
tel.: 571 414 060, hipoterapie, projížďky 
do přírody, vození dětí…

Všemina
Park hotel Všemina
Všemina 300, 763 15 Slušovice
tel.: 577 116 611
e-mail: hotel@vsemina.cz
web: www.vsemina.cz
jezdecká škola a jízdárna, cena: 300 Kč/h

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

Brumov-Bylnice
Moderní kuželna se dvěma samostatnými 
dráhami v restauraci TOPAS
tel.: 577 330 695, cena: 80 Kč/h/1 dráha

Čeladná–Podolánky
Horský hotel Srdce Beskyd
739 12  Čeladná-Podolánky
tel.: 558 684 693
web: www.hotelsrdcebesky.cz
e-mail: srdcebeskyd@seznam.cz
 

Frenštát pod Radhoštěm
Restaurace Střelnice
744 01  Frenštát p. R., pan Vichta
tel.: 556 835 294, automatická kuželna, 
dvě dráhy

Frýdlant nad Ostravicí
Autokemp ZO Beskydy, B. Němcové
739 11  Frýdlant n. O.
tel.: 558 677 221

Hodslavice
KUŽELNA BAR
742 71  Hodslavice 494, tel.: 556 750 642
web: www.interkat.cz/kuzelna-bar
e-mail: bartoncik@quick.cz
cena: 120 Kč/h

Janovice
Hostinec Ondráš, 739 11  Janovice 8
tel.: 558 681 021, 602 574 296
e-mail: hostinec-ondras@seznam.cz

Kunčičky u Bašky
Hospůdka Pohoda
739 01  Kunčičky u Bašky 34
tel.: 558 646 347

Lichnov
Kuželna U Orlovny
742 45  Lichnov 271, pan Matuš
tel.: 608 731 468

Malenovice
tel.: 558 675 341, venkovní ruské kuželky, 
Cena: 20 Kč/h, záloha 200 Kč 

Nový Hrozenkov – Vranča
Hotel Permoník – dvoudráhová kuželna
756 04  Nový Hrozenkov-Vranča
tel.: 571 451 870 fax: 571 451 780
e-mail: permonik@hotelpermonik.cz
web: www.hotelpermonik.cz

Nový Jičín
Kuželna Nový Jičín
Oddíl kuželky TJ Nový Jičín,
Revoluční 1061, 741 01  Nový Jičín
tel.: 493 522 600, cena: 2 dráhy 200 Kč/h

Ostrava
Sportovní areál Poruba
Skautská 6093, 708 00  Ostrava-Poruba
tel.: 596 919 360, 736 755 063,
web: www.sareza.cz
e-mail: sportovni.areal@sareza.cz

Zábavní centrum Zuzana
Heyrovského 1579, 708 00 Ostrava-Poruba
tel.: 596 953 607
e-mail: info@zuzanakuzelky.com
web: www.zuzanakuzelky.com
4 dráhy kuželek, 2 šipkové automaty, dět-
ský koutek, terasa, ruské kuželky…

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

Valašské Meziříčí
Kuželna
Kouty 26, 757 01  Valašské Meziříčí
tel.: 571 611 640, cena: 120 Kč/ h/dráha

Zubří
kontaktní osoba p. Krupa, tel.: 571 658 506
Cena 160 Kč za 2 dráhy/h. V odpoledních 
hodinách, nutno se předem objednat

   LANOVÉ CENTRUM 

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

Rožnov pod Radhoštěm
GIBON park
Visutá lanová, překážková dráha – nejdelší 
v ČR - s překážkami umístěnými do výše 
2,5–6 m. Cena: 150 Kč/osoba 
V areálu se nachází také obří lanovka, dět-
ský park se zábavou pro děti a atrakcemi.  
Areál koupaliště – Rožnov p. R.
tel.: 777 754 633
web: www.gibon-park.cz

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

průvodce po báječných aktivitách
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   LEZECKÉ STĚNy 

Valaši	 jako	první	přišli	s	 tzv.	„leze-
ním	 dolů“	 ve	 směru	 gravitační	 síly	
země.	 Horolezec	 již	 od	 vrcholu	 lezl	
hlavou	 dolů	 a	 lanem	 byl	 zajištěn	
zespod.	 Svou	 schopnost	 lezení	 po	
čtyřech	i	na	velké	vzdálenosti	Valaši	
využívali	 nejen	 v	 lezení	 horizontál-
ním,	ale	i	vertikálním….

Frýdek-Místek
Lezecká stěna – areál krytého bazénu 
SOU technického, Pionýrů 2069
738 01  Frýdek-Místek
tel.: 558 421 230, 604 177 177,
web: rehak.sots.cz/horostena

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

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

Ostrava
Sportovní hala Sareza
Hrušovská 20, 702 00  Ostrava 2
tel: 595 131 311, web: www.sareza.cz

CDU sport
Charvátská 10, 700 30 Ostrava-Výškovice
tel.: 596 744 454, 603 410 636 
e-mail: info@cdusport.cz
web: www.cdusport.cz, lezecká stěna 9 m

Le Blok – Ostravský boulder bar
Nádražní 66, 702 00  Ostrava 1
tel.: 602 851 501, e-mail: leblok@leblok.cz
web: http://leblok.cz
210 m2 lezitelné plochy, přes 1000 chytů… 
Cena: 50 Kč dospělí, 30 Kč děti

Ostravice
Areál Sluníčko
739 14  Ostravice 01279, tel.: 558 662 906, 
603 852 111, web: www.sepetna.cz
e-mail: rezervace@sepetna.cz
malá horolezecká stěna

Příbor
ZŠ Dukelská 1346, 742 58  Příbor
tel.: 556 722 011, p. Burgár
tel.: 737 218 990, p. Kladiva 604 337 988

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

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

Lezecká stěna ZŠ Luh
Luh 1544, 755 01  Vsetín, tel.: 571 431 790

   PAiNTBALL 

Pokud	 máte	 chuť	 stát	 se	 alespoň	
na	 chvíli	 hrdinou	 z	 akčního	 ame-
rického	 seriálu	 anebo	 potřebujete	
někoho	 „zmalovat“,	 zkuste	 paint-
ball.	Upozorňujeme,	že	kolemjdoucí	
či	zvířata	nejsou	součástí	vaší	hry!

Holešov
Areál Žopy u Holešova, tel.: 603 863 309

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

Rožnov pod Radhoštěm
Paintball
Jarní 354, tel.: 604 213 838 
web: www.roznov.info/paintball
Paintballové hřiště s překážkami a členi-
tým terénem, kompletní vybavení pro boj.

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

Všemina
Park hotel Všemina
Všemina 300, 763 15  Slušovice
tel.: 577 116 611, web: www.vsemina.cz 
e-mail: hotel@vsemina.cz
Organizace a půjčovna, cena: 900 Kč/os

   PARAGLiDiNG 

Víte,	že	Beskydy	mají	pro	provozová-
ní	 paraglidingu	 ideální	 podmínky?	
Kvalitní	 výcvik	 vám	 zajistí	 škola	
paraglidingu	 MAC	 –	 ogaři	 Zdeněk	
Trčka	a	Jirka	Večerek.

Výcvik probíhá od dubna do října. Besky-
dy mají vhodné terény – kopce s převýše-
ním 400–500 m. Díky těmto podmínkám 
je také možno splnit celou výcvikovou 
osnovu včetně výškových letů. 

Kunčice pod Ondřejníkem
Startovačky:
Skalka (JZ), Velký Javorník (S/SV),
Radhošť (J), Lysá hora (SZ), Javorový (S)

Pro začátečníky
Tandemové lety na dvoumístném padáku 
s instruktorem. Cena: 800 Kč
Seznamovací kurz, čtyřdenní výcvik pro 
ty, kteří si chtějí zatím jen zkusit tento 
sport. Kurz je ukončen výškovým letem. 
V případě zájmu je možno po doplacení do 
výše ceny základního kurzu (osmidenní) 
v některém z dalších termínů dokončit vý-
cvik a získat pilotní průkaz. 
Cena: seznamovací kurz 3 700 Kč
základní kurz 6 500 Kč 

Pro pokročilé
Pokračovací a opakovací kurzy (7 dnů)
Pro držitele pilotního průkazu kategorie 
PL–A. Zdokonalují se v létání ve svaho-
vém proudění, v termických stoupavých 
proudech a učí se dalším náročnějším 
technikám létání. Je možno rozšířit si kva-
lifikaci na kategorii PL–B.
Cena: pokračovací kurz 3 200 Kč,
opakovací kurz 4 600 Kč

Bezpečnostní kurz nad jezerem Annecy ve 
Francii. Termický kurz v Alpách (Slovin-
sko, Itálie), kurzy motorového paraglidin-
gu, pro držitele pilotní licence PL–A
Cena: 4 900 Kč

Všechny kurzy si můžete objednat v IC 
Valašského království v Rožnově a ve 
Frenštátě p. R., tel.: 571 655 196,
556 839 274 nebo přímo 

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

Beskydská škola létání
EL SPEEDO, tandemové lety, kurzy para-
glidingu, Dalibor Carbol
 tel.: 603 311 661
e-mail: dali@elspeedo.cz
Pavel Pastorek: tel.: 607 739 707
e-mail: cyklista@elspeedo.cz
info@elspeedo.cz, web: www.chciletat.cz

   PARAŠUTiSMUS 

Chcete-li	zažít	pocit	dravce,	který	se	
střemhlav	řítí	k	zemi	za	svou	kořistí	
a	vychutnat	si	to	bez	následného	po-
bytu	v	nemocnici,	pak	právě	pro	vás	
je	určen	parašutistický	výcvik…

Nový Jičín
PARAKLUB Hranice
P.O.Box 70, 741 01  Nový Jičín
tel.: 556 736 589, 604 986 569
e-mail: paraklub@applet.cz
web: www.paraklub.applet.cz
Zaměření: kurzy parašutismu, provádění 
exhibičních a reklamních seskoků.

Základní parašutistický výcvik 
Podmínky pro přijetí do kurzu: min. věk 
15 let, do 18let ověřený souhlas rodičů
Výška seskoků: 1000 metrů, letoun L-60, 
padák typu křídlo MARS 291. Kurz včetně 
seskoku je natáčen na digitální videoka-
meru. V ceně kurzu: 2 600 Kč je zahrnuto: 
výcvik, 1 seskok, lékařská prohlídka

 PLAVÁNÍ
   KRyTÉ BAZÉNy 

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

Brumov-Bylnice
17 m plavecký bazén
tel.: 608 632 393, 731 083 442
Cena: dospělí 30 Kč, děti 20 Kč, děti do 
6let 10 Kč; sauna po objedn. 200 Kč/h 
možnost obj. celého bazénu 500 Kč/h

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

Frenštát pod Radhoštěm
U Porážky 902, 744 01  Frenštát p. R., 
tel.: 556 836 240, bazén 25 m, sauna, 
cena: děti 15 Kč/h, dospělí 30 Kč/h

Frýdek-Místek
SOU technické
Pionýrů 2069, 738 01  Frýdek-Místek
tel.: 590 710 220, 590 710 111
 www.sout-fm.cz, www.beskydy-info.cz

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

Holešov
Sport centrum – krytý bazén
Tovární 1081, 769 01  Holešov
tel.: 573 398 434, 573 398 737

průvodce po báječných aktivitách
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Informace o sněhových podmínkách a provozu vleků tel.: 556 830 805
teletext ČT1, ČT2, str. 196, Panoráma TV denně živě 7.50 –8.30 h na ČT 2

dolní stanice lanové dráhy: 556 835 993, e–mail: pustevny@skialpin.cz
web: www.skialpin.cz

  PustevnySportovní
areál

Sjezdovky	 Dopravní zařízení	 Délka	 Převýšení
A		Lanová dráha TS–2	 1 637 m	 400 m

1.		Lokomotiva	 B		Lyžařský vlek	 320 m	 81 m
2.		Malá sjezdovka	 C		Lyžařský vlek	 480 m	 140 m
3.		Panoráma	 D		Lyžařský vlek	 130 m	 40 m
4.		Pod Kolibou	 E		Lyžařský vlek	 390 m	 140 m
5.		Cyrilka	 F		Lyžařský vlek	 125 m	 35 m
6.		Dětská	 H		Provazové vleky	 50 m	 10 m
7.		Pod Šumnou	 I			Lyžařský vlek	 140 m	 35 m
8.		Nad boudou	 K		Lyžařský vlek	 590 m	 90 m
9. Velká sjezdovka	 J			Lyžařský vlek	 1 090 m	 220 m
10. Knížecí cesta	 	 5 000 m	 400 m

Celoroční provoz
lanové dráhy
7.00 – 18.00 h

Provozní doba
lyžařských vleků
9.00 – 16.00 h

V horní stanici lanovky: půjčovna lyžařského vybavení, úschovna tel.: 556 830 958
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C e s t o v n í  k a n c e l á ř

OBZORY SI 
NEROZŠÍŘÍTE JEN 
VE ŠKOLE.

GTS int. VÁM JE PŘIBLÍŽÍ.

• mezinárodní slevové karty ISIC / ITIC / ALIVE
• letenky a jízdenky kamkoliv si vzpomenete za bezkonkurenční 
   studentské ceny
• pracovní programy v zahraničí pro studenty i nestudenty
• jazykové kurzy v Evropě i za mořem pro začátečníky a pokročilé
• široká nabídka levného ubytování ve více než 110 zemích
• výhodné ceny pronájmu aut po celém světě
• nejvýhodnější pojištění pro studenty na trhu
• bohatý výběr lyžařských pobytů v kvalitních střediscích v Itálii, 
   Francii a v Rakousku za neuvěřitelné ceny
• jedinečný server www.dobroduh.cz pro sdílení cestovatelských zážitků

Více na www.gtsint.cz, nebo na pobočce:  Ostrava 1, 
Denisova 5, tel: 596 115 324, gts.ostrava@gtsint.cz

_ostrava.indd   1 14/12/06   15:30:4



TIPATOUR je Váš správný TIP!

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

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

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

(vztahuje se na pobyty v oblasti Valašského království)

Přijímáme poukázky Cheque Dejeuner a Sodexho Pass

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

nebo u našich autorizovaných prodejců

www.tipatour.cz

info@tipatour.cz

Tipatour inzerát 188x127  12.12.2006  9:39  Str. 1

Katalogy LÉTO 2007

www.firotour.cz | rezervace@firotour.cz | info linka: 474 606 606, 210 000 210

Praha (Národní třída a Tesco Letňany) • Brno • Ostrava • Opava •  Chomutov • České Budějovice • Hradec Králové 
•  Karlovy Vary • Liberec • Most • Pardubice • Plzeň • Teplice • Ústí nad Labem • Frýdek-Místek • Kladno • Olomouc 
• Bratislava • Kolín • Zlín • Mladá Boleslav (nově otevřeno v únoru)

Pobočky cestovní kanceláře FIRO-tour

Letecké pobytové zájezdy 
Řecko a řecké ostrovy
Pobytové zájezdy autokarem a vlastní dopravou 
Česká a Slovenská republika
Poznávací zájezdy

využijte výhodných slev a možnosti nejširšího výběru při včasné rezervaci 
• nabídka zájezdů pro děti ZDARMA • odlety z Prahy, Brna, Ostravy, Pardubic 
a Karlových Varů • transfery na letiště ZDARMA • bohatý výběr nástupních 
míst pro autokarové zájezdy 

Pestrá nabídka ubytování v apartmánech, hotelech a vilách u moře, jezer 
i na horách za skvělé ceny.

Valašské království
dobré tipy − partneři vašich zážitků
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Plamínky opravdové pohody

Dolní Paseky 227, 756 61 RoÏnov p/R 
tel./fax: 571 651 531, tel: 571 653 121
e-mail: info@unipar.cz, www.unipar.cz

Dlouhohofiící
zdravotnû 
nezávadné
svíãky

inz_a4_a5.qx  27.4.2006  15:44  Str. 1

Víno pro Královstvjé valaské – Po našem víně všeci jednú řečú mluvjá…
Víno pro KRÁLOVSTVJÉ VALASKÉ lidi z celého světa sbližuje. Šak aji když po páru dúškách všeci stejnú řečú mluvjá, příjde vždycky dobré věděť, jak si připit na zdraví v řeči přátel:
v Austrálii – cheerio!, v Číně – ni-čau!, ve Finsku – maljasi!, ve Francii – a votre santé!, na Hawai – hipahipa/hulo, v Itálii – cin cin, v Japonsku – kam pai!, v Maďarsku – egészségére!,

v Mongolsku – eruul nendija tölöö!, v Německu – prosit/zum Wohlsein!, v Nizozemí – gezondheid!, v Polsku – pańskie zdrowie!, v Rusku – na zdaróvje!, ve Španělsku – salud!,
ve Švédsku – skaal!, ve Švýcarsku – prost/zum Wohl, na Tahiti – manuia, v Tanzanii – hekaheka, ve Velké Británii – cheerio!, ve Vietnamu – chuc suc khoe!

Dodavatel Královských vín: Znovín Znojmo, a.s., 671 22 Šatov, tel.: 515 266 620, fax: 515 221 650,
odbyt: 515 232 465, tel. zásilková služba: 515 267 237, e-mail: znovin@znovin.cz, web: www.znovin.cz Znovín – vína hrdá na svůj původ

	 –	 Firemní akce
	 –	 Kongresy, školení, semináře
	 	 + doprovodný program
	 –	 Teambuilding, sportovní
	 	 a zábavné aktivity
	 –	 Zážitkové FAJN balíčky

A mnohem více naleznete na

info@fajnagency.cz
+420 605 228 201

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

www.fajnagency.cz

Hot˘lek rodinného typu i s dlouholetou

tradicí v malebném prostfiedí ·tramberka.

Chutnou kuchyní a domácím prostfiedím

ve vala‰ském stylu spoleãnû s pfiíjemnou

obsluhou, chceme pfiispût k dobré pohodû

a pfiíjemné chvilce u dobfie chlazeného piva.

HHoo tt ee ll   RRoo uubb eenn kkaa
Dolní 790
742 66 ·tramberk
Rezervace na telefonu:
556 852 566 – 7

otevírací doba
po–ãt 11.00–22.00
pá–so 11.00–23.00
ne 11.00–21.00
Tato otevírací doba platí
i pro letní mûsíce.

Foto:	Jiří	Sláma,	JAMstudio,	Marek	Matula,	Tomáš	Harabiš



www.valasske-kralovstvi.cz

Valašské království Valašské království Valašské království Valašské království ��

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

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

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

Malenovice
Hotel P. Bezruč, Malenovice 327
739 11  Frýdlant n. O., tel.: 558 675 341
web: www.bh.cz, e-mail:bezruc@bh.cz
bazén se slanou vodou, doporučujeme tel. 
rezervaci

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

Nový Jičín
Novosady 10, 741 01  Nový Jičín
tel.: 556 704 060, 556 701 600
web: www.basketnj.cz
Cena: dospělí 50 Kč/2 h, děti 20 Kč/2 h

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

Krytý bazén SOŠ
17. listopadu, 708 00  Ostrava-Poruba 
tel.: 596 909 111

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

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

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

Městské lázně – Ostrava
Sokolská tř. 2590, tel.: 596 138 924
lazne@sareza.cz, www.sareza.cz

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

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

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

Hotel Fontána II.
Jurkovičova alej 857, 763 26  Pozlovice
tel.: 577 117 111, www.hotelfontana.cz

Hotel Vega 
763 26  Pozlovice 99, tel.: 577 131 216
web: www.hotelvega.cz

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

Hotel Relax
Lesní 1689, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 648 101-4, web: www.hotelrelax.cz

Valašské Klobouky 
RRS Jelenovská a.s. Hotel Jelenovská
Jelenovská 099, 766 01 Valašské Klobouky
tel.: 577 320 807-8, www.jelenovska.cz

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

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

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

  PůJČOVNA
   MOTOKÁR 

Vůně	 benzínu,	 rychlost	 a	 hlavně	
možnost	 vybít	 si	 své	 „schumache-
rovské“	sklony	mimo	cesty	s	běžným	
silničním	 provozem	 nabízí	 právě	

půjčovna	 motokár,	 která	 poskytuje	
kromě	„vozítek“	i	dráhy,	kde	můžete	
řadit	a	řádit…

Frenštát pod Radhoštěm
parkoviště u Dolu Frenštát – směr Rožnov 
tel.: 602 727 190
Provoz: od 15.dubna do 15. října

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

Karviná
Ul. Nádražní, p. Ferenc, tel.: 605 202 055
Cena: 1 jízda 50Kč, provoz 1. 5. – 31. 10.

   RyBOLOV 

    
Hladina	 lesknoucí	 se	 v	 časném	 ji-
tru	 a	 klid,	 který	 nikde	 jinde	 než	 na	
břehu	 řeky	 nenajdete.	 Pokud	 jste	
této	 vášni	 propadli,	 pak	 nečekejte,	
popadněte	 prut,	 sesličku,	 rybářský	
lístek	 a	 rychle	 k	 vodě.	 Kromě	 ryb	
můžete	u	rybníka	chytit	třeba	i	vlka	
nebo	housera.	

Bystřička
Přehrada Bystřička

Frenštát pod Radhoštěm
744 01  Frenštát p. R., tel.: 556 835 274

Karviná
Na základě vydaného rybářského lístku 
odborem životního prostředí magistrátu 
města Karviné je vydána povolenka Čes-
kým rybářským svazem a pak je možný lov 
ryb na těchto rybnících a úsecích řek:

řeka Stonávka: Stonávka 1P – pstruhové 
pásmo od Dolu Darkov až po Těrlickou 
přehradu, lov povolen od 16. 4. do 1. 12.
Stonávka 1 – mimopstruhové – od Dolu 
Darkov až po soutok s řekou Olše v Kar-
viné-Dolech (Sovinec), lov povolen od 
16. 6. do 15. 3.
K povodí Stonávky patří rybářský revír 
Stonávka 1A, do kterého patří: Bartečko-
vy rybníky, Pod farou, park Z. Nejedlého, 
Dolany a potok Karvinka včetně přilehlých 
tůní. Zde je lov povolen celoročně.
řeka Olše – od splavu v Karviné-Ráji až po 
obec Dětmarovice je rybářský revír Olše 2 
(lov povolen 16. 6. –15. 3.) Nad splavem 
v Karviné-Ráji ve směru proti proudu na 
Český Těšín je rybářský revír Olše 3 – zde 
lov povolen celoročně. K povodí Olše patří 
rybářský revír povodí Olše 3A, Pískovna 
v Karviné-Mizerově. V těchto dvou reví-
rech je lov povolen celoročně.
Nádrž Větrov v území katastru Staré Měs-
to – rybářský revír Větrov 1A je rybáři nej-
navštěvovanější nádrž. Lov je zde povolen 
celoročně (v určitém ročním období jsou 
hájeny jednotlivé druhy ryb).
Rybářský revír Louky 1A. Jedná se o vod-
ní plochu podél železniční tratě Karviná 

– Český Těšín v katastru území Karviná-
Louky. Lov je povolen celoročně.
řeka Petrůvka se dělí na rybářské reví-
ry: Petrůvka 1 proudí přes celé Petrovice 
a Petrůvka 1A, k níž patří lokality: nádrž 
Zimní důl v Petrovicích a nádrže č. 2 a 4 
v Petrovicích – Prstné. Lov je zde povolen 
celoročně. Ve všech rybářských revírech 
jsou v určitém ročním období hájeny jed-
notlivé druhy ryb.

Rybářské lístky
Odbor životního prostředí
Magistrátu města Karviné
ul. Zakladatelská 947, Karviná-N. Město,
tel.: 596 389 645
Rybářské povolenky, evidence ČRS
místní organizace, Ul. Dačického 582, 
Karviná-Ráj, tel.: 596 311 592

Kopřivnice
Přehrada Větřkovice
plocha přehrady 20 ha

Nový Jičín
Nádrž Čerťák, 741 01  Nový Jičín

Pozlovice
Vodní nádrž Pozlovice
Rybářská chata, tel.: 577 132 770
web: www.rybari-luhacovice.cz
e-mail: rybari.luhacovice@iol.cz
Prodej krátkodobých povolenek

Rožnov pod Radhoštěm
MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm, 756 61
Jednatel MO ČRS pan Zdeněk Cvikl
tel.: 605 808 661

Valašské Meziříčí
ČRS MO Valašské Meziříčí
Podlesí 297, rybník, tel.: 571 622 666
web: mo-valmez.fishnet.cz

   SAUNy

Ať	už	zahřáti	či	zchladiti	se	chcete,	
do	sauny	valašské	bez	ostychu	jděte!	

Brumov-Bylnice
tel.: 608 632 393, 731 083 442
V areálu plaveckého bazénu

Čeladná
Horský hotel Srdce Beskyd
739 12  Čeladná, tel.: 558 684 693
web: www.hotelsrdcebeskyd.cz

Hotel Prosper
739 12  Čeladná, finská sauna pro 6 osob
tel.: 558 440 311, 558 440 345
web: www.hotel-prosper.cz

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

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

průvodce po báječných aktivitách



Valašské království Valašské království Valašské království Valašské království

www.valasske-kralovstvi.cz

�0

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

Holešov
Sport centrum
Tovární 1081, 769 01  Holešov
tel.: 573 398 434
Cena: 65 Kč/h, 80 Kč/2 h

Horní Bečva
Hotel Mesit, 756 57  Horní Bečva 0316
tel.: 571 645 106, 571 645 038
Cena: 250 Kč/h, nutno tel. objednat
web: web.telecom.cz/hotelmesit

Karviná
Sportovní hala STaRS
K. Śliwky 783, 733 01  Karviná-Fryštát,
tel.: 596 324 492, fax: 596 312 279, 
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: stars@stars-karvina.cz
Cena: 80 Kč/2 h, skupina 360 Kč/2 h,

Fitcentrum Aréna
Kosmonautů 643, 733 01  Karviná
tel.: 732 381 701, solárium, sauna

Sauna Oáza, solárium, restaurace
Ul. K. Sliwky 53, 733 01  Karviná-Fryštát
tel.: 596 312 263, otevřeno denně

Solná jeskyně
Einsteinova 2867, 733 01 Karviná-Hranice
tel.: 596 338 337

Kopřivnice
Sport & Relaxace BIRIJUS
Záhumenní 1161, 742 21  Kopřivnice
tel.: 556 872 271, web: www.birijus.com

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

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

Hotel Permoník – sauna včetně masáží
756 04  Nový Hrozenkov-Vranča
tel.: 571 451 870, fax: 571 451 780,
e-mail: permonik@hotelpermonik.cz
web: www.hotelpermonik.cz

Nový Jičín
Sport park Nový Jičín
B. Martinů, 741 01  Nový Jičín
tel.: 556 702 868,
web: www.sport-park.cz
Cena: 350 Kč/80 min.

Areál krytého bazénu
Novosady 914/10, 741 01  Nový Jičín
tel.: 556 706 932, 556 701 600
web: www.basketnj.cz, cena: 50Kč/2 h

Ostrava
Městské lázně
Sokolská 2509, 702 00  Ostrava
tel.: 596 138 924
web: www.sareza.cz

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

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

Pozlovice
Hotel a valašský šenk Ogar
Pozlovice 47, 763 26  Luhačovice
tel.: 577 131 650, web: www.ogar.cz 

Hotel Adamantino
763 26  Pozlovice 337, tel.: 577 131 082
web: www.adamantino.cz

Hotel Fontána II.
Jurkovičova alej, 763 26  Pozlovice
tel.: 577 117 881, www.hotelfontana.cz

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

Příbor
Sportovní hala TJ Příbor
Štramberská 1361, 742 58  Příbor
tel.: 607 714 277

Rožnov pod Radhoštěm
Hotel Eroplán
Horní Paseky 451, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 648 014–5
e-mail: hoteleroplan@hoteleroplan.cz
web: www.eroplan.cz
sauna pro 5 osob, nutná rezervace

Hotel Relax
Lesní 1989, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 648 100–4, www.hotelrelax.cz

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

Trojanovice
Hotel Ráztoka
Trojanovice 364, 744 01  Frenštát p. R.
tel.: 556 835 869, web: www.raztoka.cz

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

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

Velké Karlovice
Hotel Galik
Léskové, 756 06 Velké Karlovice
tel.: 571 454 294, 604 909 686
web: www.valachy.cz

Vsetín
Sport cetrum
Bobrky, 755 01  Vsetín, tel.: 571 424 205
jen na objednávku

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

   SKATEPARKy

Vás	 všechny,	 kteří	 máte	 pod	 noha-
ma	 prkýnka	 na	 kolečkách,	 kalhoty	
se	 sedem	 proklatě	 nízko,	 plandavý	
oděv	 a	 piercing	 v	 oku,	 náš	 seznam	
určitě	potěší…

Brumov-Bylnice
Areál uvnitř bývalého bazénu v podhradí 
je vhodný pro skateboarding, agresive in-
line, freestyle bike apod. 

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

Holešov
Partyzánská ul., 769 01  Holešov
veřejnosti volně přístupný

Karviná-Hranice
U RAMPA – u krytého bazénu
Leonovova 1797, 733 01 Karviná-Hranice
tel.: 596 311 076–7
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: cervena@stars-karvina.cz

Nový Jičín
Freestyle park, v areálu TJ

Příbor
Na Kamenci, 742 58  Příbor
Kontakt: odbor sociální: tel.: 556 725 618

Vsetín
U sportovního areálu Na Lapači je skate- 
boardová rampa – volně přístupná.

   SPiNNiNG

Šlapejte	jak	umíte,	ale	pozor	na	roz-
jeté	spolujezdkyně...

Frenštát pod Radhoštěm
FIT STUDIO PETRA
Záhuní 407 (bývalá MŠ Záhuní),
744 01 Frenštát p. R., tel.: 608 274 544, 
558 675 052, www.fitstudio.petra.applet.cz
fitstudio.petra@applet.cz, Cena: 70 Kč/h

Frýdlant nad Ostravicí
Sportovní a relaxační centrum Kotelna
Hamernická 233, 739 11  Frýdlant n. O.
tel.: 558 439 684, 604 246 484
web: www.kotelna.net

Holešov
Sport centrum
Tovární 1081, 769 01  Holešov
tel.: 573 398 434, Cena: 60 Kč/h

Karviná
Sportovní hala STaRS
K. Śliwky 783, 733 01  Karviná-Fryštát
tel.: 774 238 111
e-mail: stars@stars-karvina.cz
web: www.stars-karvina.cz

Kopřivnice
Sport a Relaxace BIRIJUS
Záhumenní 1161, 742 21  Kopřivnice
tel.: 556 872 271, web: www.birijus.com 
e-mail: info@birijus.com

Nový Jičín
Schwinn – Indoor cycling
B. Martinů 4, budova ZŠ, 741 01  Nový Jičín 
tel.: 607 586 619, Cena: 70 Kč/h

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

Gym-Frapp s.r.o. – areál krytého bazénu
Gen. Sochora 1378, 708 00  OV-Poruba
tel.: 596 930 041, web: www.gym.cz
e-mail: info@gym.cz

Rožnov pod Radhoštěm
Fitt sport 
Meziříčská 1710, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 629 060, 602 704 424
e-mail: fittsport@fittsport.cz
web: www.fittsport.cz

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

Valašské Meziříčí
Sportovní centrum Kasárna
Žerotínova 59/1370, 757 01  Val. Meziříčí
tel.: 571 620 844, 731 548 214
web: www.prelax.cz
e-mail: sekretariat@prelax.cz

  SqUASH
   RiCOCHAT 

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

Frenštát pod Radhoštěm
Squash centrum
Martinská čtvrť 1759 (bývalá kasárna), 
744 01  Frenštát p. R., tel.: 556 839 366

průvodce po báječných aktivitách
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Frýdek-Místek
Squash relax club
Křižíkova 1377, 738 01  Frýdek-Místek,
tel.: 558 482 011
v letní sezoně 110 KČ/30 min, 180 Kč/1 h

Squash bar u Čecha
Hlavní 113, 738 01  Frýdek-Místek
tel.: 558 644 242

Frýdlant nad Ostravicí
Sport relax centrum Kotelna
Hamernická 233,
739 11  Frýdlant nad Ostravicí
tel.: 558 439 684,
web: www.kotelna.net 
bazén, sauna, solárium, posilovna

Holešov
Sport centrum Holešov
Tovární 1081, 769 01  Holešov
tel.: 573 398 434, Cena: 230 Kč/h

Karviná-Fryštát
Sportovní hala STaRS
K. Śliwky 783,
733 01  Karviná-Fryštát
tel.: 596 324 492, fax: 596 312 279, 
e-mail: stars@stars-karvina.cz
web: www.stars-karvina.cz

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

Nový Jičín
Sport park Nový Jičín, s r. o.
budova Tatrovanky, Bohuslava Martinů 1,
741 01  Nový Jičín, tel.: 556 702 868
776 731 781, web: www.sport-park.cz
e-mail: sport@sport-park.cz

Ostrava
AVÍZO SQUASH CLUB
Slavíkova 6142, 708 00  Ostrava-Poruba
tel.: 596 906 121
web: www.volny.cz/asc-sq

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

SBA Squash club
Hotelový dům Jindřich, Nádražní 66,
702 00  Moravská Ostrava
tel.: 596 111 271, web: www.sbasquash.cz

Squash SH centrum
28. října 150, 709 00  Ostrava-Mar.Hory
tel.: 597 577 777, 724 072 000
web: www.squashsport.cz

BSO Squash Club
Cihelní 99, 702 00  Moravská Ostrava
tel.: 596 263 778, web: www.squashnet.cz

Pozlovice
Hotel Vega
763 26  Pozlovice 99, tel.: 577 131 216
web: www.hotelvega.cz

Rožnov pod Radhoštěm
Ricochat
Lazy sportcentrum, Kulturní 1790 
756 61  Rožnov p. R., tel.: 571 653 210
web: www.iweb.cz/sportcentrum

Fitt sport 
Meziříčská 1710, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 629 060, 602 704 424
e-mail: fittsport@fittsport.cz
web: www.fittsport.cz

Valašské Meziříčí
Hotel Abácie s. r. o.
U Abácie 491, 757 01  Valašské Meziříčí
tel.: 571 665 420, 571 613 820
e-mail: recepce@hotel-abacie.cz
web: www.hotel-abacie.cz

Sportovní centrum Kasárna
Žerotínova 59/1370, 757 01  Val. Meziříčí
tel.: 571 620 844, 731 548 214
web: www.prelax.cz
e-mail: sekretariat@prelax.cz

Velké Karlovice
Hotel Horal
Léskové 583, 756 06  Velké Karlovice
tel.: 571 444 786, zapůjčení vybavení pro 
hru, zdarma zapůjčení squashové obuvi.

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

SQ Sportcentrum
Bobrky, 755 01 Vsetín
tel.: 571 413 572, 571 424 205 

   STOLNÍ TENiS

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

Bílá
Horský hotel Sůkenická
739 15  Bílá 161, tel.: 558 437 822,
602 518 347 

Brumov-Bylnice
stolní tenis DDM
tel.: 577 330 586 (nutná rezervace)
ddmbylnice.hyperlinx.cz, Cena: 100 Kč/h

Frýdlant nad Ostravicí
Autokemp ZO Beskydy
B. Němcové, 739 11  Frýdlant n. O.,
tel.: 558 677 221

Holešov
TyMy centrum
Sokolská 70, 769 01  Holešov
tel.: 573 396 928

Huslenky
Areál Rybníček
tel.: 608 450 014, web: rybnicek.wz.cz
e-mail:mikuma@email.cz
šipky, stolní fotbal…

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

Kopřivnice
Miloš Svojsík, tel.: 556 802 199

Mikulůvka
Areál koupaliště
tel.: 775 390 920, 608 909 913
web: www.koupalistemikuluvka.info

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

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

Ostravice
Rekreační centrum Sepetná
739 14  Ostravice 956, tel.: 558 682 108, 
603 852 111, web: www.sepetna.cz

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

Rožnov pod Radhoštěm
Lazy sportcentrum,
Kulturní 1790, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 653 210
web: www.iweb.cz/sportcentrum

Valašské Klobouky
Hotel Jelenovská
Jelenovská 99, 766 01  Valašské Klobouky
tel.: 577 320 807–8, www.jelenovska.cz

Všemina
Park hotel Všemina
Všemina 300, 763 15  Slušovice
tel.: 577 116 611, web: www.vsemina.cz
Cena: 80 Kč/h

  STřELECKÉ
   ODDÍLy 

Třesou	 se	 vám	 ruce	 a	 vaší	 zálibou	
je	 střelba?	 Nezoufejte	 a	 směle	 na	
střelnici	zavítejte.	I	když	se	do	terče	
netrefíte,	něco	si	vždycky	vystřelíte!

Frenštát pod Radhoštěm
Sportovní střelnice – Střelnice Helštýn
744 01  Frenštát p. R., tel.: 556 831 385, 
606 812 302, pronájem sportovní pistole 
a vzduchovky, jen na objednávku, bezbari-
érový přístup, Cena: 1 hodina 80 Kč

průvodce po báječných aktivitách
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Karviná
Sportovně Střelecký klub 2 ZO AVZO
U Bažantnice, 735 06 Karviná-Nové Město
tel.: 596 347 093, 604 744 050, p. Kováč
web: tomsoftware.net/avzo
e-mail: avzo2zo@quick.cz

Sportovně Střelecký klub KOVONA Karviná 
Závodní 35a/540, 735 06 Karviná-Nové 
Město, p. K. Karzel, tel.: 736 609 545,
737 630 878, p. Slaninová: 604 420 047
web: ssk-kovona.cz
e-mail: info@ssk-kovona.cz

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

Ostrava
Střelnice Corrado
Cihelní 27, 702 00  Moravská Ostrava
tel.: 596 623 683, 777 729 000
web: www.strelnice-corrado.cz
bez zbrojního průkazu

Příbor
Sportovní střelnice
9. května, 742 58  Příbor
tel.: 556 723 519, pan Poláček

Valašské Meziříčí
Střelecký klub Poličná
Poličná, 757 01  Valašské Meziříčí
tel.: 571 612 446, Cena: 80 Kč/h

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

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

Bílá
Horský hotel Sůkenická
Bílá 161, 739 15  Bílá, tel.: 558 437 822
Provoz: dle dohody, Cena: 120 Kč/h

Brumov-Bylnice
areál na Stráni, tel.: 577 331 036

Bystřička
TJ Sokol Bystřička
tel.: 603 521 322, Ing. Karel Hurta

Čeladná
Horský hotel Čeladenka
739 12  Čeladná 809, tel.: 558 684 032
558 684 060 – Penzion U Holubů

Horský hotel Srdce Beskyd
739 12  Čeladná-Podolánky
tel.: 558 684 693 
web: www.hotelsrdcebeskyd.cz

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

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

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

Holešov
Tenisové hřiště, ul. Střelnice
769 01  Holešov, tel.: 602 783 907

Tenisové hřiště
ul. Zlínská, 769 01  Holešov
tel.: 573 396 069, 2 kurty, Cena: 90 Kč/h 

Hukvaldy
Areál hřiště kopané
tel.: 602 703 440, p. Drlík
Cena: 50 Kč/h, nutno tel. objednat

Horní Bečva
Hotel Mesit
756 57  Horní Bečva 0316
tel. 571 645 106, 571 645 038
web: web.telecom.cz/hotelmesit  

Karviná
Lázeňský park Lázní Darkov
735 03  Karviná-Lázně Darkov
tel.: 596 316 565, Cena: 90 Kč/h

Tenisová hala
K. Śliwky 783, 733 01  Karviná-Fryštát
tel.: 596 324 492, fax: 596 312 279
e-mail: stars@stars-karvina.cz 
www.stars-karvina.cz

Kurty za Rehabilitačním sanatoriem 
v Karviné-Hranicích
tel.: 596 372 231, Cena: 50–90 Kč/h 

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

Sportovní areál Kovona Karvná
Sportovní, 735 06  Karviná-Nové Město
tel.: 732 223 444

Kopřivnice
Dolní ulice, 742 21  Kopřivnice
tel.: 606 379 432, tenisová hala se dvěma 
kurty. Sauna, klubovna, ubytování
http://tenis.koprivnice.org

Nový Hrozenkov
Tenisové kurty, tel.: 571 451 304

Nový Jičín
Sport park Nový Jičín
B. Martinů 1, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 702 868, web: www.sport-park.cz 
krytá tenisová hala, Cena: 300–400 Kč/h

Tenisové kurty
Purkyňova 26, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 711 449, cena 120 Kč/h,
9 antukových kurtů, občerstvení

Tennis club Cleus
Jiráskova 67, 741 01  Nový Jičín
tel.: 556 713 803, 602 538 047
e-mail: tennisclub@cleus.cz
3 kryté tenis. kurty, Cena: 120–150 Kč/h

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

Tenisová hala Černá louka
výstaviště Černá louka, 702 00  Ostrava
tel.: 596 167 111

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

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

Ostravice
Areál Penzionu Sluníčko 
739 14  Ostravice 1279, tel.: 558 682 108
web: www.sepetna.cz

Pozlovice
Hotel Adamantino
763 26  Pozlovice 337, tel.: 577 131 082
web: www.adamantino.cz

Hotel Pohoda
A. Václavíka 203, 763 26  Pozlovice
tel.: 577 131 115, www.hotely.zalesi.cz

Hotel Vega
763 26  Pozlovice 99, tel.: 577 131 216
web: www.hotelvega.cz
badminton, pétanque, fotbal

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

Prostřední Bečva 
Krytá hala
756 56 Prostřední Bečva
tel.: 602 346 216

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

Rožnov pod Radhoštěm
Tenisové kurty v areálu hotelu Stadion
Horní Paseky 2268, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 648 011

Tenisový areál v městském parku
Palackého ulice, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 603 525 170 

Tenisoý kurt u hotelu Relax
Lesní 1689, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 648 100–4
web: www.hotelrelax.cz

Střítež nad Bečvou
Areál u fotbalového hřiště
tel.: 571 634 811

Valašské Klobouky
Rekreační středisko Královec
766 01  Valašské Klobouky
tel.: 577 320 858, web: www.kralovec.cz

Valašské Meziříčí
TK Deza – krytá hala, venkovní kurty
Kouty 26, 757 01  Valašské Meziříčí
tel.: 571 612 533, web: www.tenisdeza.cz

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

Tenisové kurty – Hotel Horal
Léskové 583, 756 06  Velké Karlovice
tel.: 571 444 786, web: www.valachy.cz

průvodce po báječných aktivitách
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Vsetín 
Sokol, Mostecká 367, 755 01  Vsetín
tel.: 571 411 070, pronájem tenisových 
kurtů, hřiští pro volejbal a nohejbal 

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

SQ Sportcentrum Bobrky – krytá hala
Bobrky, 755 01  Vsetín, tel.: 571 424 205

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

  TRAMPOLÍNy
   x-BUNGEE

Trampolíny	 všichni	 známe,	 ale	 kdo	
z	vás	už	zkusil	x-bungee?	Je	to	valaš-
ská	 obdoba	 bungee	 jumping,	 s	 tím	
rozdílem,	 že	 neskáčete	 připevněni	
na	 gumovém	 laně	 volným	 pádem	
dolů	z	mostu,	ale	skáčete	připevněni	
na	gumových	lanech	nahoru...	

Rožnov pod Radhoštěm 
G-JUMP
Areál koupaliště, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 777 754 633, www.gibon-park.cz

Vedle areálu Kempu SPORT (trampolíny)

Hotel Eroplán – parkoviště
756 61  Rožnov p. R., tel.: 571 648 014
web: www.eroplan.cz

   TURiSTiKA
    
I	 u	 nás	 máme	 čtyři	 velké	 světové	
strany	 a	 spoustu	 světových	 stran	
malých,	 jejichž	 směrem	 se	 můžete	
vydat.	Zaryté	odpůrce	vlastního	po-
hybu	určitě	potěší	skutečnost,	že	vět-
šina	 frekventovaných	 turistických	
tras	začíná	i	končí	hospůdkou…

Turistická trasa č. 1
Rožnov p. R. – Radhošť – Pustevny
12 km, nenáročná
Z Rožnova vyjdeme po červené turistické 
značce, stoupáme až na vrchol Radhoště, 
odkud se po modré vydáme kolem sochy 
pohanského boha Radegasta po hřebeni 
na Pustevny. Zpět můžete stejnou cestou 
nebo autobusem z Pusteven do Rožnova 
p. R. či lanovkou do Trojanovic a autobu-
sem přes Frenštát do Rožnova p. R.

Turistická trasa č. 2
Rožnov p. R. – Bystřička – Vsetín
28 km, nenáročná
Z Rožnova se vydáme a celou cestu půjde-
me po modré značce, kolem usedlostí na 
Kutiskách a Videčských Pasekách, míjíme 

dřevěný kostelík na Velké Lhotě, přejdeme 
hráz vodní nádrže Bystřička a začneme 
stoupat směr Klenov na Dušnou, odkud 
trasa sbíhá přes Putýrku do Vsetína.

Turistická trasa č. 3
Pustevny – Čertův Mlýn – Marťiňák 
– Horní Bečva
14 km, nenáročná
Celá trasa vede po červené značce. Z Horní 
Bečvy pak do Rožnova dojedeme busem.
Čertův mlýn – výrazný pískovcový masiv.
Marťiňák – horské sedlo s turist. chatou.
Horní Bečva – rozlehlá obec s přírodní pa-
mátkou Kudlačena, rašelinnou pohorskou 
loukou s výskytem chráněných druhů.

Turistická trasa č. 4
Soláň – Tanečnice – Rožnov p. R.
15 km, středně náročná
Na Soláň vyjedeme z Rožnova p. R., směr 
Hutisko-Solanec autobusem, pak se vydá-
me po červené, z Tanečnice pak po zelené 
do Rožnova p. R.
Soláň – kulturně historická lokalita, kři-
žovatka turistických cest i cyklostezek. 
Západně pod ním sedlo Čarták, kde byla 
stanice portášů, později známá hospoda, 
v níž se scházeli významní valašští umělci.

Turistická trasa č. 5
Valašská Bystřice – Ptáčnice – Vsacký Cáb
7 km, středně náročná
Z Valašské Bystřice se vydáme po červené 
turistické značce, z Ptáčnice směr Vsacký 
Cáb dál po žluté. Stejnou cestou se mů-
žeme vrátit nebo pokračovat ze Vsackého 
Cábu na Dušnou (+5 km), odkud můžeme 
sjet autobusem zpět do Valašské Bystřice, 
Rožnova p. R. nebo Vsetína.
Valašská Bystřice – bývalá portášská sta-
nice. V obci je pozdně barokní kostel, před 
ním dvě kamenné hrobky portášů z rodu 
Křenků, bystřických fojtů.
Ptáčnice – vrchol
Vsacký Cáb – vrchol, na jehož jižních sva-
zích se nachází přírodní rezervace Kutaný, 
jeden z posledních zbytků jedlobučin. Pod 
vrcholem stojí turistická chata z roku 1928.

Turistická trasa č. 6
Frenštát p. R. – Pustevny – Radhošť  
lanovkou, pěšky, na kole, délka cca 9 km
Autobusem: do Trojanovic – Ráztoka, dále 
lanovkou na Pustevny 15–20 min.
Pěšky: po červené značce do Trojanovic 
a od Ráztoky po modré na Pustevny a dále 
na Radhošť.

Turistická trasa č. 7
Frenštát p. R. – Velký Javorník 6 km
Po zelené značce přes Horečky, na kótu 
Plesová a odtud stoupáním na vrchol Vel-
kého Javorníku. Zde je turistická chata 
a pěkný výhled na město Frenštát a okolí.

Nový Jičín
Městská památková rezervace
Městská turistická trasa iVV 10 km
provede vás městskou památkovou rezer-
vací a systematicky vám představí nejzají-
mavější místa ve městě.

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

Naučné stezky v Beskydech

Ne všichni obyvatelé a návštěvníci Beskyd, 
hledají v našich horách jen sportovní vyži-
tí, relaxaci, krásné výhledy či sbírají lesní 
plody. Mnozí se věnují pozorování přírody 
a jistě jim přijde vhod nabídka sítě nauč-
ných stezek, které zřídila Správa CHKO 
Beskydy a další organizace.

Naučné stezky, většinou v podobě infor-
mačních panelů, přináší informace k urči-
té oblasti a mohou částečně nahradit prů-
vodce. Z pohledu ochrany přírody slouží 
i k osvětě a vhodným trasováním stezky 
ovlivňují proud návštěvníků do míst, kde 
nepřijdou o krásy přírody a zároveň je 
minimálně ohrozí. V CHKO Beskydy se 
můžete vydat na 6 naučných stezek.

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

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

Rožnov pod Radhoštěm
Naučná stezka Hradisko
Trasa naučné stezky se nachází na území 
měst Rožnova p. R., Zubří a obce Vidče. 
Prochází historicky a přírodně význam-
ným územím chráněné krajinné oblasti 
Beskydy. Celá trasa má více okruhů. Ho-

dinový okruh A je značen červeně, vede 
od mostu přes řeku Bečvu (v místní části 
„Bučiska“) na vrchol kopce Hradisko, 
odkud je úchvatný výhled na Rožnov. 
Pokračuje přes zříceninu hradu a vrací se 
kolem jezdeckého areálu podél řeky Bečvy 
na výchozí místo stezky. 

Dvouhodinový okruh B je značen modře 
a navazuje na okruh A. Dále pokračuje 
západním svahem kopce Hradisko kolem 
vzrostlého dubu a lesní tůně. Okruh C je 
značen zeleně a navazuje na okruh B. Vede 
na hřeben kopce Vápenka. Prohlídka trvá 
asi tři hodiny. Ke stezce je vydán tištěný 
průvodce, který je k dispozici na IC Valaš-
ského království, Správě CHKO Beskydy 
či na městském úřadě v Rožnově p. R. 

Pustevny
NS Radegast a Čertův Mlýn
Naučná stezka Radegast (9 km) vede po 
hřebeni Radhoště až ke kapli, odkud se 
vrací jinou cestou zpět na Pustevny. Má 10 
zastavení. NS Čertův mlýn vede přes jiho-
západní svahy masivu Čertova mlýna. Pro-
chází kolem jezírka Mořské oko, dále pak 
pokračuje pod Národní přírodní rezervací 
Kněhyně – Čertův mlýn a přírodní rezerva-
cí Klín k chatě na Martiňáku. Na stezce je 
celkem 9 zastavení. Trasa v celkové délce 
cca 8,5 km nemá velké převýšení.

NS Javornický hřeben
Klasická hřebenovka Javorníků s ná-
stupními místy v obcích na moravské 
i slovenské straně. Celková délka trasy je 
cca 49 km a vede ze Střelné do sedla Bum-
bálka, s odbočkami na Pulčínské skály 
a k rozhledně na Třeštíku. Tabule jsou jen 
na nástupních místech. Jednotlivá zasta-
vení (18) jsou v terénu označena kameny 
s reliéfem a kovovou destičkou s kratičkým 
textem. Ke stezce je vydán letáček, a knižní 
průvodce – k dispozici v obcích.

NS Mionší
Nově otevřená stezka ke známému bes-
kydskému pralesu Mionší. Začíná v Dolní 
Lomné, v ústí doliny potoka Mionší. Je to 
okruh o délce cca 7 km s deseti zastavení-
mi. Trasa jde mimo NPR Mionší! Texty na 
panelech jsou česko-polské. Z důvodů za-
chování klidu zvěře bude otevřena jen od 1. 
6. do 15. 9. Po dohodě s obecním úřadem 
v Dolní Lomné si lze objednat průvodce.

NS Šance – Lysá hora
Je ve značně zuboženém a nefunkčním 
stavu (od přehrady na vrchol Lysé hory – 
7,5 km se sedmi zastaveními). Tato stezka, 
otevřená náhradou za zrušení původní NS 
Mionší, bohužel nemá vyjasněné vlastnic-
ké vztahy a je pravděpodobně odsouzena 
k zániku. Přesto je Správa CHKO Besky-
dy přesvědčena, že Lysá hora si naučnou 
stezku zaslouží, a plánuje ji vybudovat 
v příštím roce, byť v jiné, frekventovanější 
trase.

Jiří Lehký
Správa CHKO Beskydy

průvodce po báječných aktivitách
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�� průvodce po báječných aktivitách
Naučné stezky
Valašskomeziříčska

NS Tomáše Garrigue Masaryka
Na trase dlouhé 13 km je celkem dvanáct 
zastavení, která návštěvníky seznamují 
s přírodou a historií Valašského Meziříčí 
a okolí. Naučná stezka je věnována prv-
nímu československému prezidentovi, 
který na Valašsku začal svou politickou 
kariéru. Začátek stezky je na náměstí 
ve Valašském Meziříčí, pokračuje podél 
Rožnovské Bečvy k soutoku Bečev a odtud 
přes obec Poličnou do sedla pod Piškovou 
v Hostýnských vrších. Dále vede přes hře-
ben nad Bražisky s širokým výhledem do 
okolí, kolem skalního útvaru Jarcovská 
kula a zpět po břehu řeky Vsetínské Bečvy 
do Valašského Meziříčí.

Naučná stezka Jana Karafiáta
Valašské Meziříčí – Velká Lhota – Byst-
řička přehrada
Stezka je dlouhá 14 km a má 16 zastavení. 
Ta návštěvníky seznamují s přírodou a his- 
torií okolí Valašského Meziříčí. Stezka je 
věnována J. Karafiátovi, autorovi známých 
Broučků, který 20 let sloužil jako evange-
lický farář na Velké Lhotě (1875–1895). 
Trasa začíná na nádraží ČD ve Valašském 
Meziříčí a po několika kilometrech stoupá 
k obci Velká Lhota s dřevěným toleranč-
ním kostelem. Pak klesá k přehradní nádr-
ži v obci Bystřička.

NS Veřovické vrchy
Naučná stezka má v délce 20 kilometrů 
celkem 13 zastavení, která návštěvníkům 
podávají informace o přírodních zajíma-
vostech a historii této části Beskyd. Trasa 
vede od autobusového nádraží ve Valaš-
ském Meziříčí přes obec Krhovou na hře-
ben Veřovických vrchů, po němž pokra-
čuje až k chatě na Velkém Javorníku.

Valašské Meziříčí
Bezbariérová naučná stezka
Naučná stezka vedoucí okolím rybníčku 
v areálu bývalých kasáren je upravena pro 
tělesně postižené i rodiny s dětmi a kočár- 
ky. Na trase dlouhé 800 m je jedenáct za-
stavení, a je v provozu od jara do podzimu.

NS Klenov
Bystřička přehrada – rozc. Dušná
NS Klenov nese jméno skalního masivu, 
kolem něhož prochází. Trasa měří 7 km 
a má 10 zastavení. Vede od hráze přehrady 
Bystřička, prochází pod bývalým skalním 
hradem Klenov a končí u rozcestí na Duš-
né. Je vhodná i pro horské cyklisty a nava-
zuje na naučnou stezku Jana Karafiáta.

Další naučné stezky regionu

NS „Chodník Masarykových“
Chvalčov u Bystřice pod Hostýnem
Trasa za poznáním krajiny a historie obce 
Chvalčova a Hostýnských vrchů. Na trase 

dlouhé 5,5 km jsou umístěny informační 
tabule s popisem zajímavostí, fauny a flóry. 
Stezka začíná naproti domu č. 401 ve 
Chvalčově, stoupá na hřeben Kozince 
a končí nad Schwaigrovou chatou. 

NS Hostýnské vrchy
Hostýn – Rajnochovice
Trasa přibližuje přírodu Hostýnských vr-
chů i jejich historické osídlení. Stezka je 
dlouhá 15 km a obsahuje 8 zastávek s na-
učnými tabulemi. Terén je členitý, ale vhod-
ný i pro cyklisty. Stezka začíná na poutním 
místě hory Hostýn s velkou bazilikou a po-
kračuje přes hřebeny Hostýnských vrchů 
s četnými osamocenými skalními útvary 
do podhorské obce Rajnochovice.

NS Tesák – Vsetín
Rajnochovice Tesák – Hošťálková – Vsetín
Kombinovaná naučná stezka vede příro-
dou Hostýnských vrchů v délce 20 km s 20 
zastaveními. Od obce Hošťálková je vhod-
ná i pro cykloturisty.

NS Lukov
Naučná stezka v blízkosti obce Lukov je 
zaměřena především na biosféru fauny 
a flóry drobných vodních ploch Lukovska. 
Začíná u hájenky „Růžová“ a je tvořena 
dvěma okruhy 5 a 9 km s 8 zastaveními.

NS „Vařákovy paseky“
Horní Lideč – Lačnov – Čertovy skály 
– Lidečko 
Trasa naučné stezky je dlouhá 16 km a je 
na ní celkem 15 zastavení, která informují 
návštěvníky o přírodě a historii mikroregi-
onu Hornolidečska. Naučná stezka Vařá-
kovy paseky začíná u vlakového nádraží 
v Horní Lidči, vede kolem Lačnovských 
rybníků do vesnice Lačnov, odtud kolem 
lačnovských skal až na hřeben Vizovic-
kých vrchů. Dále pokračuje přes Vařákovy 
paseky k Čertovým skalám a končí v obci 
Lidečko. 

NS Javorníky 
Bumbálka – Nový Hrozenkov,
Chata Kohútka
Trasa stezky je dlouhá 23 km a má 11 
zastavení. Jejím posláním je ukázat pří-
rodní krásy Javorníků. Turisty provádí po 
hřebeni těchto hor střídavě po území ČR 
a SR. Začíná u hraničního přechodu Bum-
bálka, vede Makovským průsmykem až 
k vrcholům Velkého a Malého Javorníka 
a končí u známé horské chaty Kohútky 
v katastru obce Nový Hrozenkov.

Naučná vlastivědná stezka
Františka Palackého 
Nový Jičín – Hostašovice
Na 11,5 km dlouhé naučné stezce je umís-
těno 21 informačních tabulí, které infor- 
mují návštěvníky o zajímavostech Novoji-
čínska a upozorňují na překrásné výhledy 
do okolí. Naučná stezka vede z Janáčko-
vých sadů v Novém Jičíně přes Skalky, 
Svinec, Kojetín, Straník a Hostašovice 
a končí u železniční stanice v Hostašovi-

cích. Z této stezky lze na několika místech 
odbočit a podrobněji si prohlédnout po-
psané zajímavosti.

Lašská naučná stezka Štramberkem
Dlouhá 6 km s 13 zastaveními, která jsou 
opatřena tématickými tabulemi. Ty infor-
mují o zajímavostech daného místa zva-
ného „Moravský betlém“. Stezka začíná 
u nádraží ČD ve Štramberku a prochází 
kolem nejznámějších míst Štramberska 
– jeskyní Šipkou, vrchem Kotoučem, ná-
městím, hradní zříceninou Trúbou a končí 
v botanické zahradě.

Lašská naučná stezka – Kopřivnice 
Naučná stezka je dlouhá 16,1 km s 19 za-
staveními, která připomínají krajinu a kul-
turu Lašska a celého okolí Kopřivnice. 
Začíná u nádraží ČD v Kopřivnici a pokra-
čuje přes zbytky hradu Šostýn, vrchol Čer-
vený kámen, klesá ke Štramberku a poté 
opět stoupá k rozhledně na Bílé hoře. Tra-
sa končí v místě výchozího bodu.

Naučné stezky Hradní vrch, Janáč-
kův chodníček, Palkovické hůrky
Hukvaldy
Hukvaldskou oborou prochází naučná 
stezka Hradní vrch, která vás dovede až 
k samotné zřícenině hradu Hukvaldy. 
Trasa je součástí tří na sebe navazujících 
naučných stezek: Janáčkův chodníček 
v obci Kozlovice, Palkovické hůrky v obci 
Palkovice a u přehrady Olešná. Souhrn 
všech tří stezek má 20 zastavení a jejich 
celková délka je 16 km.

Vsetín
NS okolím Vsetína
Stezka má celkem 13 zastavení, její cel-
ková délka je asi 7 km. Trasa začíná ve 
Vsetíně na nábřeží Bečvy a vede kolem 
vsetínského zámku přes přírodní památku 
Vršky – Díly. Nad ní se napojuje na modrou 
turistickou značku, po níž pokračuje až 
k samotě u Kovářů, kde odbočuje na ne-
značenou cestu do údolí Velký Skalník. 
Pokračuje dolů do Jasenice, místní části 
Vsetína, k autobusové zastávce U Kovárny. 

Teplice nad Bečvou – Hranice
NS Hůrka – Hranická propast
Naučná stezka je poměrně krátká, ale pro-
chází přírodovědně unikátním územím 
– Hranickým krasem. Trasa začíná u vla-
kového nádraží v Teplicích nad Bečvou, 
vede přes národní přírodní rezervaci Hůr-
ka kolem nejhlubší středoevropské pro-
pasti k pozůstatkům hradu Svrčov a odtud 
k autocampingu v Hranicích na Moravě. 
Stezka má šest zastavení na čtyřech kilo-
metrech, začíná krátkým stoupáním.

Bartošovice u Nového Jičína
Zámecká naučná stezka
Na této pětikilometrové trase najdete de-
set naučných zastavení, terén je rovinatý, 
vhodný i k rodinným vycházkám. Okruž-
ní trasa vede katastrálním územím obce 
Bartošovice u Nového Jičína v CHKO Po-

odří. Začíná před obecním úřadem, pro-
chází kolem zámku k Hornímu bartošo-
vickému rybníku a kolem Dolního rybníka 
se vrací zpět.

Kroměříž

NS Stonáč
Tato naučná stezka slouží jako stručný 
průvodce mokřadním světem. Dozvíte se 
vše možné o lužních lesech doprovázejí-
cích toky řek. Deset zastavení je koncen- 
trováno na 1 km dlouhé trase ve velmi do-
stupném terénu. Začíná u lesíku vedou- 
cího k mostu přes potok Stonáč na seve-
rovýchodním okraji Koměříže (podél cyk-
lotrasy do Bílan) a vede okolím PR Stonáč. 

NS Hráza
Na trase dlouhé asi 2 km je v současnosti 
rozmístěno 10 informačních tabulí. Stez-
ka je krátká, nenáročná, vhodná pro rodin-
né vycházky. Vede okolo biocentra Štěr-
koviště Hráza (toto bývalé štěrkoviště je 
s rozlohou 13,9 ha největší vodní plochou 
v Kroměříži) na severovýchodním okraji 
Kroměříže, nástupním místem je prostora 
tratí směrem od Kauflandu k letišti.

   ZiMNÍ STADiONy

Frenštát pod Radhoštěm
Zimní stadion
Školská čtvrť 1159, 744 01  Frenštát p. R.
tel.: 556 836 238

Karviná
Zimní stadion
K. Śliwky 783, 733 01  Karviná-Fryštát
tel.: 596 342 131–4
web: www.stars-karvina.cz

Kopřivnice
Masarykovo náměstí 540
742 21  Kopřivnice
tel.: 556 821 225

Ostrava
Zimní stadion Ostrava-Poruba
Čkalovova 6144/20,
708 00  Ostrava-Poruba
tel.: 596 977 232, web: www.sareza.cz

Ledňáček
Závodní, 703 00  Ostrava-Vítkovice
tel.: 595 956 778

Rožnov pod Radhoštěm
Bučiska 2305, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 655 710

Valašské Meziříčí
U kluziště 325, 757 01  Valašské Meziříčí
tel.: 571 615 388

Vsetín
Hokejový stadion Na Lapači
755 01  Vsetín
tel.: 571 417 791
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FREN·TÁT
POD RADHO·TùM

Mûsto má své poãátky na pfielomu 13. a 14. století. Centrem historické zástavby
je námûstí s radnicí, ka‰nou, souborem barokních soch a zachoval˘m pod-

loubím s kaménkovou dlaÏbou u ãásti mû‰Èansk˘ch domÛ. Od roku 2003 je zde
vyhlá‰ena mûstská památková zóna. V interiéru rad-
nice je moÏno zhlédnout reliéf alegorie Spofiivost
Jana Knebla a originál sochy Radegasta a souso‰í
Cyrila a Metodûje od Albína Polá‰ka. Mûsto a jeho
okolí mÛÏete pozorovat i z radniãní vûÏe, na kterou
vede nová pochÛzková trasa. Mûsto je kulturním,
sportovním a turistick˘m centrem s mnoÏstvím
rekreaãních a ubytovacích zafiízení. Tvofiili a Ïili zde
v˘znamní v˘tvarníci – Jan Knebl, Bfietislav Barto‰,
Antonín Strnadel, spisovatelé – Franti‰ek Horeãka,
Bohumír Strnadel-âetyna, sochafi Albín Polá‰ek.
V roce 1884 zde byla zaloÏena Pohorská jednota
Radho‰È, která poloÏila základy ãeské turistice
a sv˘m úsilím zpfiístupnila nejkrásnûj‰í oblast
Radho‰Èsk˘ch Beskyd.

Nedaleko mûsta se nachází v˘znamné turi-
stické a lyÏafiské centrum na Pustevnách

s charakteristick˘mi stavbami Du‰ana Jurko-
viãe a na Radho‰ti se sochou pohanského
boha Radegasta a kaplí se souso‰ím Cyrila
a Metodûje. V regionu je bohatá nabídka uby-
tování a restauraãních zafiízení od typicky
vala‰sk˘ch hospÛdek a horsk˘ch chat aÏ po

exkluzivní hotely. Mûsto nabízí po cel˘ rok mnoho pfiíleÏitostí ke sportovním
aktivitám: v zimním období lyÏafiské terény s lanovkou a vleky, skokanské
mÛstky, kluzi‰tû, kryt˘ bazén, sportovní hala, v létû tenisové kurty, jezdeck˘ areál,
kuÏelna, rekreaãní vodní nádrÏ, aquapark, moÏnosti pro pû‰í turistiku,
cykloturistiku, rogalisty a paragliding.

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

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

T R O J A N O V I C E
www.trojanovice.cz

Trojanovice jsou horskou obcí v Beskydech rozprostírající se pod masivy
Noříčí hory 1047 m n. m., Radhoště 1129 m n. m. a Velkého Javorníku

918 m n. m. Byly původně pasekářskou obcí, kterou založil v roce 1748
olomoucký arcibiskup a kardinál Ferdinand Julius Troyer (1698–1758).

Obec má rozlohu 36 km2, dvě třetiny plochy obce pokrývají lesy. Vzhledem ke značné rozloze je
obec rozdělena na čtyři hlavní části: Bystré, Lomná, Pod Radhoštěm a Pod Javorníkem.

V roce 1898 byla v Trojanovicích na Radhošti postavena kaple sv.
Cyrila a Metoděje. Jedna třetina je nyní na katastru obce Dolní Bečva.

O údržbu této největší architektonické památky se stará Matice
Radhošťská, která má sídlo v Trojanovicích.

V roce 1940 byla zprovozněna lanová dráha z Ráztoky na Pustevny,
první svého druhu nejen v naší republice, ale též na světě. 

Báječná místa, která byste neměli minout
Frenštátsko

má nový propagační materiál
Tomáš Harabiš

„Objevujte Frenštátsko 
aneb vydejte se do Beskyd 
za aktivitami, zážitky a za 
kulturou…“, 
zve nový propagační materiál „Den 
na Frenštátsku“, který právě vyda-
lo město Frenštát pod Radhoštěm. 
Materiál je přehledným průvodcem 
po zajímavých místech a aktivitách 
na Frenštátsku. Rozhodnete-li se 
strávit den na Frenštátsku, můžete 
navštívit třeba Horečky, Pohanko-
vý mlýn valašského mlynáře Zdeň-
ka Šmajstrly, horský lanový park 
Tarzanie v Trojanovicích, známé 
středisko zimních sportů a turis-
tiky Pustevny, vystoupat na pa-
mátný vrchol Radhošť nebo Velký 
Javorník, obdivovat dřevěný kostel 
sv. Prokopa a Barbory v Kunčicích 
pod Ondřejníkem nebo Muzeum 
vystěhovalectví v Lichnově atd.

V materiálu dále naleznete i kon-
takty na ubytování a restaurace 

v regionu. Takže neváhejte a na do-
volenou nebo jen na víkend na Fren-
štátsko do Beskyd se vydávejte…

Propagační materiál můžete získat 
v našich informačních centrech 
a v nejbližších dnech na většině 
informačních centrech v regionu 
a na recepcích vybraných hotelů 
v Beskydech a na Valašsku.

Tipy na výlety na Frenštátsku
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Lichnov byl zaloÏen koncem 13. století, pravdûpodobnû v roce 1293. Rozprostírá se v malebném údolí
po obou stranách Lichnovského potoka obklopen vûncem kopcÛ a strání. Je skryt pfied zraky náhodnû

projíÏdûjících náv‰tûvníkÛ Beskyd, ale turistÛm, ktefií se rozhodli pro pû‰í túru z Fren‰tátu do ·tramberka
se v polovinû trasy objeví jako na dlani. Ze stejného místa, kopce zvaného Vrchy, je krásn˘ pohled na pano-
rama 22 beskydsk˘ch hor a vr‰kÛ od Ondfiejníka aÏ po Velk˘ Javorník.
K zajímavostem obce patfií kostel sv. Petra a Pavla z roku 1794, ve kterém je umístûn dochovan˘ hlavní
oltáfi z pÛvodního dfievûného kostela, kter˘ je chránûnou památkou.
Turisticky nejvíce nav‰tûvovan˘m objektem je ojedinûlá stálá expozice „Nadûje má jméno Texas“ o vystû-
hovalectví do Texasu a Ameriky vÛbec v letech 1850–1914. Materiály umístûné na v˘stavû obsahují údaje
o více neÏ 25 000 vystûhovalcích z Moravy, ktefií se rozhodli fie‰it zoufalou Ïivotní situaci odchodem za
oceán s vidinou ‰Èastnûj‰í budoucnosti. Písemné materiály setfiídûné podle okresÛ jsou proloÏeny exponáty
dobov˘ch pracovních nástrojÛ a vûcí uÏívan˘ch v domácnosti. Expozici kaÏdoroãnû nav‰tíví desítky po-
tomkÛ vystûhovalcÛ ze zámofií, ktefií se zde snaÏí najít kofieny sv˘ch pfiedkÛ.

Expozice – informace a objednávky na tel.: 556 855 017 www.lichnov.cz

LLiicchhnnoovv

Obec Veřovice leží v údolí horního toku řeky Jičínky. Z jihu je ohraničena pásem
Veřovických vrchů s nejvyšší horou Velkým Javorníkem (918 m n. m.). Veřovice vznikly pravdě-
podobně koncem 13. století na zalesněném území, které čeští panovníci udělili pánům
z Hückeswagenu. Písemně se připomínají v r. 1411 v latinsky psané listině Lacka z Kravař,
majitele štramberského panství. Obyvatelé Veřovic náleželi k českému kmeni, o čemž svědčí
ryze české názvy částí obce jako Kúty, Pekla, Potoky, Lůžka. Koncem 17. století žili ve Veřovicích devatenáct
sedláků, jeden fojt, zahradníci, domkaři a chalupníci, dva mlynáři a kovář.
Uprostřed obce bylo její přirozené centrum s gruntem fojta. Na blízkém návrší se v průběhu let stavěly dřevěné
kostelíky a fara. Na místě posledního kostelíku byl v roce 1854 vystavěn zděný novorenesanční chrám Nanebe-
vzetí P. Marie. Uprostřed obce byla v roce 1792 postavena první samostatná budova školy, které se dodnes říká
stará škola. Obecní úřad byl ve Veřovicích ustaven v roce 1850. Podkladem pro znak a prapor Veřovic se stala
obecní pečeť z roku 1749. V roce 1992 byl obnoven pomník s pamětní deskou před lípou svobody, zasazenou
dne 28. října 1923 na památku vyhlášení samostatného Československa.
Obec je dobře dopravně dostupná, má širokou nabídku pohostinských služeb a ubytování, dobře provozované lyžařské

středisko a aktivní zájmové spolky, které zajišťují celou řadu tradičních společenských
akcí. Veřovice jsou však především klidovým územím s hodnotným přírodním
prostředím CHKO Beskydy a Přírodního parku Podbeskydí s mnoha turistickými
trasami, které nabízejí jedinečné výhledy do okolní malebné krajiny.

Obec Veřovice, 742 73, tel.: 556 857 093, fax: 556 857 093
obecni.urad@verovice.cz • www.verovice.cz

Veřovice

První zmínka o obci pochází z roku 1581, kdy byla souãástí
hukvaldského panství. Podhorská vesnice Ostravice získala jméno

podle stejnojmenné fieky, která byla aÏ do roku 1928 hranicí mezi Moravou
a Slezskem. PÛvodnû patfiila k nejvût‰ím obcím v zemi. Táhla se do kilometrov˘ch vzdáleností po levém
bfiehu fieky Ostravice od Fr˘dlantu n. O. aÏ po slovenskou hranici. Obec leÏí v malebném údolí mezi Lysou
horou (1323 m) a Smrkem (1276 m). Známá je také tím, Ïe zde ãasto pob˘val básník Petr Bezruã, kter˘
odtud podnikal známé „v˘plazy“ na Lysou horu. V obci se zachoval Bezruãuv srub, hojnû nav‰tûvovan˘
turisty. Nachází se zde také jeden z nejvût‰ích lesních závodÛ na Moravû. JiÏní katastrální hranice prochází
pfiehradní hrází vodního díla ·ance, vybudovaného v letech 1964 – 1969. Sypaná hráz je 63,5 m vysoká
a udrÏí aÏ 64 milionÛ m3 pitné vody pro Ostravsko. Ostravice dnes patfií k nejv˘znamnûj‰ím turistick˘m

a rekreaãním centrÛm v Beskydech. Hory, hluboká údolí,
nenaru‰ená pfiíroda, v˘borné lyÏafiské tratû, to v‰e láká milovníky
pfiírody, turisty a sportovce. V obci je mnoho horsk˘ch hotelÛ a
chat, které nabízejí své sluÏby. Nûkteré z nich jsou vybaveny kryt˘mi
bazény s moÏností vodoléãby a rehabilitace, saunou a také tenisov˘mi
kurty, hfii‰ti a tábofii‰ti. V letní sezónû se v obci pofiádají známé
v˘stavy „Zájmová umûlecká ãinnost v Beskydech“.

Do Ostravice se z Fr˘dlantu nad Ostravicí dostanete ãetn˘mi autobusov˘mi
a vlakov˘mi spoji.

OstraviceOstraviceOstravice

Báječná místa, která byste neměli minout

Naděje má jméno Texas

Stíhej ctnosti a prospívej v mravech!
 Otevření muzea Obecné školy v Kozlovicích

Jolana Plačková

Muzeum Obecné školy bylo otevřeno 16. 
12. 2006 v rámci mezinárodního festiva-
lu Souznění v Kozlovicích. Klíč k budově 
zrekonstruovaného fojtství přinesl jeden 
ze Tří králů až z Východu. V dědině valaš-
ských vojvodů se tak otevřela cesta k no-
vým vědomostem a nevšedním zážitkům. 

Tato „živá“ expozice školního kabinetu, 
osobního pokojíku kantora a především 
třídy obecné školy, mapující prostředí 
z přelomu 19. a 20. století, nebyla umís-
těna do zrekonstruované budovy starého 
fojtství č. p. 1 náhodně. Kozlovické fojtství 
totiž bývalo základnou pro první triviální 
školu od roku 1785 po dobu jedenácti let. 
Prvním prozatímním panem učitelem na 
zdejší škole se tehdy stal Josef Juříček. 

Ani v zrekonstruované Obecné škole dnes 
nechybí kantor – v dobovém obleku a s rá-
koskou v ruce. V tomto směru byla navázá-
na spolupráce s kozlovickým starousedlí-
kem, panem Štěpánem Pustkou, bývalým 
učitelem na ZŠ Kozlovice. Ten by měl, 
především o víkendech a na objednávku 
škol, pomáhat (bez rákosky) všem malým 
návštěvníkům muzea s psaním písmenek 
na břidlicových tabulkách nebo při čtení 
úryvků z dobové literatury. 

Garantem projektu kozlovické Obecné 
školy se stalo Muzeum Komenského 

Přerov, p.o. v čele s jejím dlouholetým ře-
ditelem PhDr. Františkem Hýblem, který 
neopomněl ve své pedagogické pedant-
nosti do interiéru kozlovické Obecné školy 
začlenit takové detaily, jako je například 
obraz monarchy, harmonium nebo pozo-
ruhodné soubory Amerlingových a jiných 
didaktických obrazů. Střed třídy je vypl-
něn originálními dřevěnými ohýbanými 
lavicemi z mimoňského závodu D. G. Fis-
chel Söhne pro dva žáky. Na lavicích jsou 
volně položeny dobové sešity, učebnice, 
atlasy, výkresy, psací potřeby atd. 

Součástí nově zrekonstruované budovy 
fojtství je též stálá expozice k historii obce 
Kozlovic, na jejichž přípravě se podílela 
především Marie Prudká z Vlastivědného 
sdružení Kozlovice. Dozvíte se zde o živo-
tě valašských vojvodů v Kozlovicích, o pů-
sobení Leoše Janáčka v regionu i o jeho 
společné účasti s kozlovickými na národo-
pisné výstavě v Praze v roce 1895. 

V jednotřídní škole v areálu Fojtství si tedy 
budete moci „bezplatně zvyšovat elemen-
tární vzdělání“ – tak, jako se tomu snažily 
dříve obecné školy a pronikavé změny 
zavedené školskými zákony v letech 1868 
a 1869. A budete-li „náležitě	 šetřit	 pra-
videl	 Školního	 řádu	 a	 k	 odpovědem	
pana	 kantora	 se	 budete	 hlásit,	 při-
čemž	nebudete	svévolně	kazit	učební	
pomůcky,“ tak si možná vysloužíte i něja-
kou tu pochvalu „do vaší první písanky…“

Komenského Desatero (z archivu Obecné školy v Kozlovicích: třídní učitel)

Historická fotografie Horské chaty Pohorské jednoty Radhošť na Velkém 
Javorníku.
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mmûûss ttoo KKooppfifi iivvnnii ccee

Kopfiivnice vzniká jako osada pod hradem ·ost˘n
nûkdy ve druhé polovinû 13. století. MnoÏství

archeologick˘ch nálezÛ v‰ak napovídá, Ïe území bylo
osídleno jiÏ ve star‰í dobû kamenné. Poprvé se
Kopfiivnice zviditelÀuje roku 1812, kdy vzniká továrna
na kameninu a hlinûné zboÏí a poté v roce 1850, kdy je
zaloÏena koãárovka Ignácem ·ustalou. Dílna se pozdûji
rozrostla v továrnu, dnes známou jako automobilka
TATRA. Dne‰ní Kopfiivnice nabízí bohat˘ v˘bûr kultur-
ního i sportovního vyÏití.

O d loÀského roku ãeká na v‰echny náv‰tûvníky Kopfiivnice pfiíjemné pfiekvapení. Kromû
známého muzea automobilÛ, byly totiÏ ve mûstû vytvofieny tfii zbrusu nové muzejní expo-

zice. V prostorách Technického muzea jde o expozici vûnovanou Danû a Emilovi Zátopkov˘m,
v prostorách zrekonstruované ·ustalovy vily, v nedalekém parku, o expozici vûnovanou Ïivotu
a dílu malífie ZdeÀka Buriana a kopfiivnické majolice a koneãnû v budovû b˘valého Fojtství
o expozici mapující historick˘ v˘voj území mûsta Kopfiivnice.

V ‰echny expozice spojuje pfiedev‰ím netradiãní pojetí a vyu-
Ïití fiady moderních multimediálních prvkÛ, které strhnou

pozornost dûtí stejnû jako dospûl˘ch. Napfiíklad vstup do expozice
manÏelÛ Zátopkov˘ch evokuje v náv‰tûvníkovi pocit, Ïe právû
ve‰el na stadion pln˘ burácejících lidí, ktefií sledují, jak svÛj Ïivotní
závod dobíhá legendární olympionik Emil Zátopek. Na velko-
plo‰né obrazovce lze shlédnout autentické zábûry ze znám˘ch

závodÛ, kde Zátopek triumfoval, nechybí ani fotografie, medaile, poháry a fiada trofejí, které
oba manÏelé bûhem svého Ïivota nasbírali. Pocit dobrodruÏství a exotiky pro zmûnu navozuje
expozice vûnovaná dílu kopfiivnického rodáka ZdeÀka Buriana. ¤adu vystaven˘ch exponátÛ
tohoto malífie opût doplÀují promítané filmy a dokumenty, vytvofiené z Burianov˘ch obrazÛ,
které jsou doprovázeny hudbou a zvuky, jeÏ náv‰tûvníka pfienesou do tisíce let staré historie.
Nelze opomenout ani imitaci kostry pravûkého je‰tûra, která celou expozici propojuje. V ·usta-
lovû vile, kde je Burianova expozice umístûna, se rovnûÏ nachází
unikátní sbírka kopfiivnické majoliky a kachlov˘ch kamen. Kdo
by chtûl poodhalit rou‰ku tajemství v˘voje území mûsta, tomu je
zase urãena kompletnû zrenovovaná expozice v budovû Fojtství.

Mûstské informaãní centrum Kopfiivnice
ObráncÛ míru 368, 742 21 Kopfiivnice
tel.: 556 82 16 00, fax: 556 82 14 88
e-mail: ic@kdk.cz, web: www.kdk.cz

www.lasska-brana.cz

·tramberk, malebné mûsteãko na
svazích Zámeckého kopce, Bílé hory,

Kotouãe, Libotínsk˘ch vrchÛ a âerveného
kamene, byl zaloÏen v roce 1359 morav-
sk˘m markrabûtem Janem Jindfiichem
Lucembursk˘m. Mûstu i ‰irokému okolí
vévodí zfiícenina hradu Strallenberg
z 13. století s válcovou stráÏní vûÏí zva-
nou Trúba, upravenou v roce 1903 na
rozhlednu. Neopakovateln˘ architekto-
nick˘ unikát pfiedstavuje lidová architek-
tura vala‰sk˘ch rouben˘ch chalup z 18.
a 19. století. Vût‰ina z nich tvofií Mûstskou
památkovou rezervaci. ·tramberk proslavil také voÀav˘ cukráfisk˘ v˘robek – perní-
kové „·tramberské u‰i“. Pobyt ve mûstû si mÛÏete zpfiíjemnit pûknou procházkou
Národním sadem na Kotouãi. V prÛbûhu let zde vznikla galerie soch a památníkÛ
na‰ich národních velikánÛ. Z Kotouãe jsou pfiekrásné pohledy na ·tramberk, pro
svou malebnost naz˘van˘ „Moravsk˘ Betlém“. Nejv˘znamnûj‰ím místem Národního
sadu je Jeskynû ·ipka, která proslavila ·tramberk ve vûdeckém svûtû archeologick˘mi
nálezy zlomku ãelisti neandertálského dítûte a kosterních pozÛstatkÛ pravûk˘ch zvífiat.
Tyto nálezy inspirovaly malífie ZdeÀka Buriana v jeho díle. Obrazy tohoto svûtozná-
mého malífie a oblíbeného ilustrátora dobrodruÏn˘ch románÛ mÛÏete od roku 1992

kaÏdoroãnû zhlédnout na sezonních v˘stavách v Muzeu
ZdeÀka Buriana pod Námûstím. Pobyt ve ·tramberku
si mÛÏete zpestfiit náv‰tûvou ‰tramberské expozitury
Muzea Novojiãínska na Námûstí, kde jsou umístûny
paleontologické sbírky – zkamenûliny z Kotouãe, arche-
ologické nálezy z jeskynû ·ipky. âást v˘stavy je vûnována
historii hradu a mûsta ·tramberka a jedineãn˘m
národopisn˘m sbírkám. Také doporuãujeme nav‰tívit
Botanickou zahradu a Rozhlednu na Bílé hofie.

MIC ·tramberk – Zauliãí 456, 
tel./fax: 556 812 085, e-mail: mic@stramberk.cz
web: www.stramberk.cz

Štramberk
www.stramberk .cz

Poznejte jedinečná umělecká díla
Nenechte si ujít stálou expozici věnova-
nou někdejší místní továrně na hliněné 
zboží a kopřivnickým rodákům, zejmé-
na malíři Zdeňku Burianovi.

Milovníci tradičního umění a regionální 
historie si přijdou na své prohlídkou ob-
sáhlé sbírky umělecké majoliky, keramiky 
a zdobených kachlových kamen z produk-
ce někdejší kopřivnické továrny na hliněné 
zboží. Expozice čítá přes 300 artefaktů 
vyráběných v letech 1830–1890. Talíře, 
šálky, džbány, pohárky zvané becherky 
a výrobky z období zdobené umělecké ma-
joliky (1885–1890). V zimní zahradě (sala 
terena) se nachází ukázka z výroby kachlů 
a zdobení na kamna. Samotná zdobená 
majoliková kamna v tzv. staroměstském 
stylu jsou rozestavěna v různých částech 
vily. Tato dosud nejobsáhlejší expozice 
věnovaná kopřivnické „Kachlovce“ zahr-
nuje i formy na výrobu zdobených nádob 
a kachlů. Se 150letou historií tohoto pod-
niku se můžete seznámit také prostřednic-
tvím krátkého dokumentárního filmu.

Kopřivnickému rodákovi, malíři a ilustrá-
toru Zdeňku Burianovi (1905–1981), je 
věnovaná samostatná expozice, která se 
snaží navodit atmosféru exotiky a dobro-
družství – oblastí, do kterých se malíř ve 

své fantazii vydával. Tento záměr podpo-
ruje moderní pojetí expozice, která zaujme 
především děti a mládež. Zejména pro-
jekce filmů sestříhaných z Burianových 
obrazů evokuje světy nesnadno dostupné 
nebo již dávno zaniklé. Expozici dále tvo-
ří kazetové stěny, v nichž jsou vystaveny 
Burianovy kresby, vitríny s archeologic-
kými nálezy z doby pravěku, předměty 
doplňující atmosféru trampingu a uměle 
vytvořené kostry pravěkých zvířat v život-
ní velikosti. V místnostech zasvěceným 
Zdeňku Burianovi jsou vystaveny i dvě vý-
znamné originální olejomalby Neandrtál-
ci pod Kotoučem a V ateliéru. V krátkém 
dokumentárním filmu můžete zhlédnout 
postupy malířovy práce.

Další expozice je věnovaná kopřivnickým 
rodákům. Jedenáct panelů je zasvěceno 
místním malířům, básníkům a dalším 
osobnostem. Na rodinu kopřivnických 
továrníků Ignáce Šustaly a Adolfa Rašky 
upomínají dobové fotografie. V 1. patře 
vily jsou vystaveny exponáty pana Františ-
ka Rajnocha, který pomocí autogenního 
hořáku vyráběl různé figurky a plastiky. 
Ve věži vily je odpočinkový koutek, kde se 
dočtete o zajímavých místech z okolí Kop-
řivnice (tzv. Lašská naučná stezka).
(čerpáno ze stránek www.tatramuseum.cz)

Kouzelné džbány
v muzeu ve Štramberku

Jolana Plačková

Muzeum se nachází v přívětivé chaloupce 
na rohu štramberského náměstí, která je 
současně sídlem infocentra Relax v pod-
hůří Beskyd. Bylo otevřeno v roce 2006, 
tedy u příležitosti 500 výročí „Bible České 
tzv. Benátské“ z roku 1506, která je dů-
ležitou a atraktivní součástí vystavované 
soukromé sbírky muzea. 

Sbírkový fond v hlavní části budovy zahr-
nuje pět desítek dalších knižních exemplá-
řů, v nichž se odráží vývoj knižní kultury 
a písemnictví od 15. do 19. století. Duch 
tohoto místa prostupuje věky i krajem. 

Pravým klenotem je například vystavená 
inkunábule – prvotisk z r. 1481. Oblíbené 
a stále inspirující jsou stránky „Herbáře 
aneb bylináře“ Petra Ondřeje Matthioliho 
z roku 1562 či „Domácí kuchařky“ Mag-
daleny Dobromily Rettigové z let 1837 
a 1844. Milovníky místní historie potěší 
i nenápadná, leč významná kniha k pou-
tím na bájný vrch Kotouč od Matěje Tan-
nera, „Hora Olivetská“ z roku 1704. Ta 
byla, stejně jako vystavovaná „Žerdíkova 
kronika“, muzeu zapůjčena ze soukromé 
sbírky štramberských starousedlíků. 

V expozici ve sklepních kamenných pro-
storách muzea je vystavena historická 
sbírka lidové fajáns z 16 moravských 
a slovenských dílen či z Dolního Rakous-
ka, Německa (Porýní), Istrie a Žitavy. 
K nejstarším vystaveným exponátům 
v této části budovy patří například vel-
ký bílý habánský talíř, tzv. „kardinálský 
klobouk“, z konce 17. století (Morava) 
nebo posthabánský džbán s obuvnickým 
znakem z roku 1742 (Velké Leváre). Zcela 
ojedinělým a vzácným exemplářem je 
džbán ze Šternberka na čelní straně 
s architekturou a s datací 1827. Jedná se 
o džbán zmiňovaný ještě nestorem morav-
ské keramiky dr. Karlem Černohorským 
(1896–1982). Vaší pozornosti jistě neujde 
muž s dýmkou (džbán 1798, Bučovice) 
a například Kouzelný džbán (konec 19. st., 
Modrá). O tom, v čem tkví jeho kouzlo se 
bude muset přesvědčit už sami...

Báječná místa, která byste neměli minout
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je romantické mûsto situované na území osídleném jiÏ v dobû bronzové. Lze zde nalézt odkazy
na dobu fiímskou, období budování hradi‰È a první písemná zmínka z roku 1251 signovaná
Pfiemyslem Otakarem II. dokládá, Ïe je jedním z nejstar‰ích mûstsk˘ch sídel severní Moravy.
Mûsto se rozvíjelo díky své poloze na kfiiÏovatce star˘ch obchodních cest a od 14. století se
stalo v˘znamn˘m centrem fiemesel, ‰kolství a pozdûji i prÛmyslu. Konec 16. století a první
dvû desetiletí na zaãátku 17. století byly pro Pfiíbor „zlat˘m vûkem“. V roce 1617 si mûsto
mohlo dovolit pronajmout hukvaldské panství s mûsty Ostravou a Bru‰perkem. Jeho rozkvût
byl pfieru‰en tfiicetiletou válkou.
Svûtovou proslulost Pfiíbor získal jako rodi‰tû zakladatele psychoanal˘zy Sigmunda Freuda
a z osobností, které zde nûjak˘ ãas Ïily, nutno vzpomenout sv. Jana Sarkandra. Pro svou rozsá-
hlou historickou zástavbu je od r. 1989 Pfiíbor mûstskou památkovou rezervací. Námûstí
s renesanãními mû‰Èansk˘mi domy je v˘jimeãné sv˘mi podloubími, která je lemují ze tfií
stran. V blízkosti námûstí se nachází nûkolik kostelÛ rÛzn˘ch stavebních slohÛ a rozsáhlá
piaristická kolej. V budovû je pozoruhodn˘ barokní refektáfi s bohatou freskovou a ‰tukovou
v˘zdobou. Dnes slouÏí mûstskému muzeu s expozicí vûnovanou S. Freudovi.
Péãe o architektonické dûdictví ãiní Pfiíbor pfiíjemn˘m místem pro obyvatele i náv‰tûvníky.
Kultivovanou atmosféru mûsta rozvíjí i mnoÏství umûleck˘ch aktivit, zamûfien˘ch pfiedev‰ím
na mládeÏ. V˘znamnou tradici zde mají orchestry, které dosahují profesionálních kvalit. Svou

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

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

MùSTO P¤ÍBOR

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

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

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

Mezinárodní hudební festival. V podhradí je mnoho dalších historických objektů: rodná škola a památ-
ník Leoše Janáčka, Muzeum cínu, Jurkovičova světnička, kostel sv. Maxmiliána či zámeček olomouckých
arcibiskupů. V obci je několik stylových restaurací. V místní části Dolní Sklenov byl v hostinci U zastávky 
otevřen minipivovar, kde se vaří kvasnicové pivo.

Hukvaldy
Informační centrum: Hukvaldy 40,
tel.: 558 699 221, web: www.hukvaldy.eu
e-mail: infocentrum@ihukvaldy.cz
Bylo přemístěno do rodné školy Leoše Janáčka

Sigmund Freud a Příbor
* 6. května 1856 Příbor,
† 23. září 1939 Londýn

Pocházel z moravské židovské rodi-
ny. Pobyl v Příboře jen první tři léta 
svého pohnutého a bohatého živo-
ta. Možná právě ony tři příborské 
roky (a pozdější studentská návště-
va) ovlivnily podvědomě vědecký 
růst zakladatele psychoanalýzy. 
Lékař, psychiatr a neurolog světo-
vého věhlasu založil svoji metodu 
léčení na technice volných asociací 
a výkladu snů. Jeho psychologická 
škola dalekosáhle ovlivnila vývoj 
v tomto oboru. Jak důležité jsou 
pro náš život sny, mapující vědo-
mě či nevědomě naše dětské křivdy 
i úspěchy, je dnes známo na celém 
světě. A psychoanalýza, jako kon-
cept vývoje osobnosti a způsob 
terapie duševních chorob, je v sou-
časnosti uznávanou součástí psy-
chologie konečně i v našem státě. 

Ač téměř celý život prožil ve Vídni, 
umírá Freud v emigraci v Londýně, 
na útěku před zlobou německé-
ho fašismu. V příborské pobočce 
Okresního vlastivědného muzea 
vypovídá o Freudových osudech 

zajímavá expozice alespoň částeč-
ně splácející dluh svému slavnému 
rodákovi.

Muzeum a pamětní síň
Sigmunda Freuda v Příboře
Muzeum Novojičínska
Lidická 50, 742 58  Příbor
tel.: +420 556 725 191
fax: +420 556 705 393
web: www.cz-museums.cz
e-mail: ovmnj@atlas.cz

Rodina učitele Jiřího Janáčka a jeho ženy 
Amálie se přistěhovala na Hukvaldy v roce 
1848. Zde se jim v místní škole narodil 
3. července 1854 syn Leoš (pokřtěný jako 
Leo Eugen), který proslavil svůj rod i ma-
lou podhorskou obec Hukvaldy. Leošovo 
dětství na Hukvaldech nebylo poznamená-
no výjimečnými událostmi. V jeho tvůrčí 
mysli však zanechala atmosféra hukvald-
ské přírody, tvrdá realita života chudých 
obyvatel a láska k hudbě vypěstovaná v ro-
dinném prostředí, trvalou stopu. 

V jedenácti letech odešel Janáček do Brna, 
kde zprvu působil jako choralista a kde 
vystudoval nižší reálku a učitelský ústav. 
Pod vlivem skladatele Pavla Křížkovského 
se nakonec rozhodl, že se jeho profesí a ži-
votním údělem stane hudba. Své hudební 
znalosti, získané doma od rodičů a v Brně 
od Pavla Křížkovského, si rozšířil na var-
hanické škole v Praze (1874/5) a při krát-
kém pobytu na konzervatořích v Lipsku 
(1879/80) a ve Vídni (1880). Brno se pak 
stalo jeho novým domovem. Působil zde 
jako zakladatel a ředitel varhanické školy, 
sbormistr sboru řemeslnické besedy Sva-
topluk a filharmonického sboru Besedy 
brněnské, profesor brněnské konzervatoře 
a brněnské odbočky pražské mistrovské 
školy, hudební referent a kritik denních 
listů i hudebních časopisů a byl i pilným 
přispěvatelem Lidových novin, v nichž 
publikoval své osobité literární črty plné 
mihotavých notiček a poetických metafor.

Hukvaldy, kam Janáček pravidelně zajíž-
děl od r. 1888, byly zdrojem jeho inspira-
ce a místem odpočinku po vyčerpávající 
práci. Odtud podniká s přáteli výzkumné 
cesty za valašskou a lašskou lidovou hud-
bou a lidovými hudci. Paní Marii Jungové, 
ženě hukvaldského statkáře a nájemce 
pivovaru, která mu byla rádkyní při těchto 
výpravách, věnuje své dva Valašské tance, 
vydané v Praze s mecenášskou podporou 
jejího manžela. Písně, sebrané v hukvald-
ském okolí, spojuje do cyklu Ukvalská li-

dová poezie v písních a věnuje hukvaldské-
mu Kroužku pod akátem; jejich sborovou 
úpravu připisuje Čtenářsko-pěveckému 
spolku na Hukvaldech, který rok před svou 
předčasnou smrtí založil otec Jiří Janáček. 
Zpočátku jezdil na Hukvaldy se svojí rodi-
nou, s níž se účastnil zábav a výletů spolu 
se společností soustředěnou kolem rodi-
ny Jungovy. Také Janáčkova dcera Olga 
našla na Hukvaldech několik dobrých 
kamarádek.

Do doby, než si koupil na Hukvaldech 
domek (1921), bydlíval v rodině hajného 
Vincence Sládka, k jehož rodině přilnul 
opravdovým přátelstvím. Řeč Sládkových 
dětí Lidky a Vincka zachytil v desítkách 
notovaných nápěvků, které byly objektem 
jeho zkoumání, stejně jako hlasy ptáků 
a rozličných zvuků přírody. Básnivým ja-
zykem zachytil let motýla, zrcadlo studán-
ky, majestát staletých buků, roztančenou 
hospodu U Harabiša i rázovitou postavu 
starosty Smolíka. Ve vlastním domku, 
o který pečovala jeho sestra Josefa, skico-
val mnohá ze svých vrcholných děl: Mládí 
v červenci 1924, klavírní Concertino v dub-
nu 1925, Říkadla a Věc Makropulos v létě 
1925, kvartet Listy důvěrné v lednu 1928; 
operu Z mrtvého domu si přiváží na Huk-
valdy k posledním opravám v létě 1928 při 
své návštěvě, z níž již nebylo návratu.

Na Hukvaldech se Janáček cítil mezi svými 
a potěšily ho pocty, kterými ho jeho rodná 
obec obdařila -- čestné občanství (1916), 
pamětní deska na rodném domě (1926) 
i gratulace, kterými Hukvalďané reagovali 
na jeho umělecké úspěchy (čestný dokto-
rát Masarykovy univerzity – 1925, operní 
premiéry). Janáček se Hukvaldům odvdě-
čil nejen svým dílem, v němž je zašifrován 
svět jeho dětství i Hukvaldy z doby jeho 
zralosti, přímluvou se zasloužil i o elektri-
fikaci obce. Obci nakonec odkázal veškerý 
svůj hukvaldský nemovitý majetek – les, 
dům se zahradou a polem. Zemřel 12. srp-
na 1928 v Kleinově sanatoriu v Ostravě.

Báječná místa, která byste neměli minout
Leoš Janáček a Hukvaldy
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není jen městem kulturních památek a zajímavos-
tí. Zavítáte-li k nám v zimě, určitě se tu nebudete 
nudit. Jen 3 km od centra Nového Jičína se nachází 
Lyžařský areál na Svinci. Hlavní sjezdovka je dlou-
há 470 m a má převýšení 120 m. Svým terénem 
je zajímavá i pro náročnější lyžaře. Svah je uměle 

zasněžován a každý večer se na něm lyžuje při umělém osvětlení. Lyžařské středisko má i dětský kopec 
Včelínek, kde se lyžuje na přírodním sněhu. Lyžařský areál na Svinci myslí i na běžkaře, pro které strojo-
vě udržuje např. trasu „Svinec“ (dlouhou 3200 m), či „Svážnici“ (dlouhou 4800 m) se zvlášť krásnými 
výhledy do okolí. Běžkařům jsou však k dispozici i další trasy v délce přes 20 km, díky nimž je možné 
dostat se na trasy vedoucí až pod vrchol Velkého Javorníku a dále do oblasti Radhoště. V nabídce areálu 
nechybí ani ubytování, které poskytuje Chata na Svinci, a to včetně možnosti stravování. V areálu na 
Svinci se bude i letos při zahájení a ukončení lyžařské sezony konat Sport House párty na sněhu s celo-
denním zábavným programem, při němž každoročně probíhá půjčování a testování lyží a snowboardů,
jízdy na sněžných skútrech, závody a soutěže pro děti. Večer pak vyvrcholí velkolepým ohňostrojem.

Ani samotné město Nový Jičín neusíná zimním spánkem. I mimo letní sezonu je tu široká nabídka kul-
turního, sportovního a společenského vyžití. Svůj pestrý program nabízí mimo jiné Beskydské divadlo, 
Kino Květen, Biograf ARTeFAKT i Muzeum Novojičínska v Žerotínském zámku. V jeho prostorách mů-
žete navštívit hned tři stálé expozice: jedinečnou sbírku klobouků, které byly vyrobeny v novojičínském
Tonaku, zámecký interiér období biedermeieru a nově otevřenou expozici výtvarného umění ze sbírek 
Muzea Novojičínska Malíři dvou staletí. Po celou zimu si zde můžete prohlédnout také retrospektivní 
výstavu cenného fotografického fondu historického jádra Nového Jičína s názvem Cesta minulostí II. 
Dáváte-li před kulturou přednost sportu a zimy už budete nabaženi natolik, že se budete chtít pohybovat 
někde v teple, můžete si vybrat z široké nabídky místních sportovišť. Ve městě najdete krytá sportoviště 
pro tenis, squash, badminton, bowling, či kuželky a nechybí zde ani kry-
tý bazén se saunou. Zacvičit si můžete v některém z fit-center a ideálním
místem pro vaši relaxaci pak bude sauna s whirpoolem nebo některé 
z mnoha masážních center, jež ve městě nabízejí své služby. K zimě však 
patří především zimní sporty a pokud rádi bruslíte, máte až do poslední-
ho března možnost využít ledovou plochu zimního stadionu. 

Bližší informace a propagační materiály vám poskytne:
Informační centrum, Úzká 27, 741 01  Nový Jičín
tel.: 556 711 888, icentrum@novy-jicin.cz
www.novyjicin.mic.cz, www.novy-jicin.cz

Nový JičíN

HODSLAVICE
obec navždy spjatá se jménem

největšího historiografa českých 
dějin Františka Palackého

(1798–1876)

Hodslavice se rozkládají v mírné kotlině podél potoka Zrzávky u západních výběžků Moravskoslezských Beskyd
na okraji Valašska. První historická zmínka je z roku 1411. Nejstarší památkou lidového stavitelství je gotický

dřevěný kostelík patrně ze začátku 15. století s písemně potvrzenou přestavbou r. 1551. Další dominanty obce jsou
dva kostely v jejichž blízkosti stojí nejznámější hodslavický objekt: prostý domek, který jako novou evangelickou
školu postavil r. 1796 učitel, krejčí a vesnický písmák Jiří Palacký, otec pozdějšího historika F. Palackého. V rodném
domku, který je zároveň národní kulturní památkou, se dnes nachází expozice přibližující život a dílo slavného
rodáka.Muzeum Františka Palackého má obvyklou otvírací dobu, ale prohlídku si můžete objednat i na tel. čísle: 
556 750 236, fax: 556 705 393

Na jednom ze severozápadních kopců stojí bývalý větrný mlýn holandského typu z r. 1864. Okolí Hodslavic
nabízí mnoho různých možností krátkých vycházek – k přehradě Kacabajka s chráněným územím vstava-

čové louky, do lesa Čtenice ke studánkám železité a sirnaté vody, tzv. Tropickým údolím k přehradě Čerťák
nebo po značených turistických cestách přes Trojačku (715 m, přírodní rezervace) po hřebenu hor trasou každo-
roční Palackého stezky na Velký Javorník (918 m). Hodslavice mají i řadu hřišť, tenisové kurty či cyklistickou
stezku. V zimě mírné okolní kopce tvoří výborný běžkařský terén.

Vítejte u nás v Hodslavicích!

www.hodslavice.cz

Báječná místa, která byste neměli minout

Pro milovníky přírody je připravena 
11,5 km dlouhá, naučná vlastivědná stez-
ka Františka Palackého. Vede po trase 
Nový Jičín – Skalky – Svinec – Kojetín 
– Straník – Hostašovice – Domorazské 
sedlo. Stezka prochází přírodním parkem 
Pobeskydí a je na ní umístěno mnoho 
tabulí s informacemi o pozoruhodnos-
tech. Stezku můžete absolvovat i jako 
celodenní rodinný výlet s návratem vla-
kem ze stanice v Hostašovicích nebo au-
tobusem z Domorazského sedla. Cestou 
se můžete posilnit a trochu vydechnout 
v několika restauracích či hospůdkách.

Stezka Františka Palackého začíná v sa-
dech pojmenovaných po jiném velikánovi 
– po Leoši Janáčkovi. Tady můžete obdi-
vovat různě zbarvené bludné (ne obludné) 
balvany, skladatelovu bustu nebo třeba 
kostel Nejsvětější Trojice. Na tyto sady 
navazují další, tentokrát Smetanovy sady. 
Tento rozlehlý park ukrývá i letní kino, ale 
bohužel vůbec netuším, zda a jak funguje. 
Teď zamíříme na Skalky, mrknout se na 
romantické skalní útvary a na výhledy na 
Beskydy a jejich předhůří. To jsou sympa-
tické oblé tvary, co? A jestli chcete, můžete 
se na chvíli zastavit Pod Svincem. Název 
sice vzbuzuje představy nepořádku, ale 
nebojte, žádný svinčík v okolí nenajdete. 
Pokud vás název tohoto vrcholu zaujal, 
nechte si od místních povyprávět pověst 
o vzpurném chlapci, kterého sežraly svině. 
Kousek dál narazíte na vodní nádrž Čerták 
a pokud byste byli už hodně znaveni, mů-
žete po zelené dojít k zahradní restauraci 
Čertův mlýn pod hrází nádrže. Dále po ze-
lené značce byste pak šli přes Žilinu a les 
Libotín opředený mnoha pověstmi o ukry-
tých pokladech až do Mořkova.

Naučná stezka však vede jinudy, a sice 
přímo na hřeben Svince. Nedaleko naší 
značené stezky vyvěrá výborná minerál-
ní voda a zase vás k ní dovede turistická 
značka – tentokrát žlutá. Dojdete-li pak 
až na sjezdovku, otevře se vám nádherný 

průhled na území Moravské brány, pro-
stě paráda. Přejdete po hřebenovce oba 
vrcholy Svince a bude-li dobrá viditel-
nost, můžete spatřit Starojičínský kopec 
s hradem, Oderské vrchy a v dáli za nimi 
i nejvyšší horu Jeseníků – Praděd. Jihový-
chodním směrem zase uvidíte Radhošťské 
pásmo Moravskoslezských Beskyd a v po-
předí malebnou Štramberskou vrchovinu. 
A jdeme dál po naučné stezce až do Kojetí-
na. Nad ním se zvedá vyvýšenina Požaha, 
dávné keltské sídliště, keltská řemeslnická 
osada. V Kojetíně se můžete rozhodnout, 
zda pokračovat po stezce dále nebo se au-
tobusem vrátit do Nového Jičína, popřípa-
dě po žluté značce dojít ke zřícenině hradu 
Starý Jičín.

Stezka však prochází chráněnou oblastí 
pradávné sopečné činnosti a dojdete až 
k Požahu, archeologickému nalezišti pú-
chovské a keltské kultury. Dále zamíříme 
k lomu s jezírkem a podél koryta Stranic-
kého potoka dojdeme až k obci Straník 
a dále úbočím Stranického kopce po polní 
cestě do Hostašovic. Tady můžete spatřit 
dosud funkční mlýnek U Hubů na zpraco-
vání pohanky. No a nyní můžete odbočit do 
nedalekých Hodslavic, rodné obce „otce 
národa“ Františka Palackého, historika 
a významného politika, na prohlídku jeho 
rodného domku přeměněného na muze-
um. To jsme ale trochu odbočili, protože 
stezka nevede polní cestou z Hostašovic do 
Hodslavic, ale k přírodní pozoruhodnosti, 
k pramenům Zrzávky. Na malé ploše tady 
vyvěrá hned několik pramenů minerálních 
vod, především sirnatých.

Upozorňuji, že jejich pojmenování 
Smradlavka a Zrzávka není úplně bez-
důvodné. Dobře, dobře. Voda sice smrdí, 
ale zato je zdravá. No a teď se ještě běžte 
pokochat nádhernou květenou Domoraz-
ských luk a uvidíte, že takovou rozmani-
tost barev hned tak někde nespatříte. Jen 
aby vám vyšlo počasí a o nic víc se už ne-
musíte starat.

Nový Jičín – starobylé moravské město
Město a krajina – tyto dvě věci patří neroz-
lučně k sobě a turista to jistě ocení.

Do Nového Jičína se jezdí ale především 
za památkami. Od svého založení někdy 
na konci 13. století prodělalo město řadu 
změn, nikdy však neztratilo svůj malebný 
a historický ráz. Kravařové, Cimburkové 
– první majitelé města – se zapsali do jeho 
dějin svým zakladatelským úsilím.

Město Nový Jičín však mělo vždy trochu 
smůly na zničující požáry, a tak dnes těž-
ko budeme hledat něco, co nám tuto dobu 
připomene. Do dějin města se zapsali vý-
razně Žerotínové, od roku 1500 jeho noví 
majitelé.

Město postupně bohatlo vyhlášenou sou-
kenickou výrobou, až se bylo schopno 
v roce 1558 vykoupit z poddanství a stalo 
se městem komorním. Na konci 16. století 
došlo k přílivu německého obyvatelstva 
a změnil se poměr obou dosavadních ná-
rodností. S tímto je spojeno přijetí nové 
luteránské víry. Král Fridrich Falcký do-
konce město povýšil  v roce 1620 na město 
královské, po bitvě na Bílé hoře přichází 
ale prudký pád. Novojičínští museli od 
roku 1624 po dlouhých 150 let snášet nad 
sebou neoblíbenou jezuitskou vrchnost…

Velké barokní požáry z let 1768 a 1773 
srovnaly město málem se zemí, zakrátko 
však povstal Nový Jičín do své další po-
doby. Opět se rozběhly obchody, císařská 
cesta přinesla vítané spojení se světem. 
Textilní průmysl přinesl městu prosperitu, 
obohatil je o vysoké tovární komíny, ale 
také o řadu cenných obytných domů, sídel 
nové elity města. Abychom nezapomněli, 
na konci 19. století povstala sláva novoji-
čínského kloboučnictví. A tak dodnes se 
město nazývá městem klobouků.

Chátrající město se odělo do nového hávu, 
rychlost změn je obdivuhodná také na do-
mácí poměry. Nejočividnější změny ocení 
možná turista právě v celém historickém 
centru města. Nový Jičín se také otvírá 
světu: starobylé moravské město chce být 
nejen průmyslovým a správním středis-
kem okresu, ale také lákadlem pro turisty. 
Proto tedy objevte Nový Jičín! Určitě se 
zde nebudete nudit.

Naučná stezka Františka Palackého
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První písemná zmínka o něm je z roku 1297, městem se stalo roku 1491. Velký 
rozmach zaznamenalo v druhé polovině 19. století, kdy byly postaveny nejen 

železnice a továrny, ale i školy a říkalo se mu Valašské Athény. V roce 1924 k němu 
bylo připojeno městečko Krásno. Centrum města je památkovou zónou.

Ve městě jsou dva zámky. Zámek Žerotínů byl v předminulém
století přeměněn ve věznici, v níž podle legendy pykala za 

svou nekvalitní kávu Maryša. Dnes je zde Kulturní zařízení, při 
jehož akcích můžete do pasu získat Maryšino pamětní razítko. 
V zámku Kinských se nachází muzeum s expozicemi historie 
města, skla, gobelínů a nábytku. Významná je i hvězdárna – Valaš-
ská královská observatoř, za zhlédnutí stojí lapidárium v koste-
le Nejsvětější Trojice a Moravská gobelínová manufaktura. Měs-
to nabízí bohaté sportovní vyžití a je východiskem turistických 
a cykloturistických tras.

Informace
ČDcentrum Valašské Meziříčí
Nádražní 545, 757 01  Valašské Meziříčí
tel.: +420 972 774 416
e-mail: vlm@cdcentrum.cd.cz
web: www.valasskemezirici.cz
Rozvojová agentura VIA o.p.s.
Komenského 169/4a, 757 01  Valašské Meziříčí
tel.: +420 602 557 377
email: agenturavmk@seznam.cz

Valašské MezIříčí
je bránou Valašska a jeho železniční a silniční křižovatkou.
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Vzhůru za valašskými strašidly!
Josef beneš

Čert od Jarcovské kuly, rarášci Trňáček, 
Popelňáček a Kvasňáček, Had hospodá-
říček, ale též bazilišek, divoženka, vodník 
nebo velkokarlovický drak se šestimet-
rovým rozpětím křídel. V této svérázné 
společnosti se ocitnete, navštívíte-li Mu-
zeum valašských strašidel ve Valašském 
Meziříčí. 

Jedinečné panoptikum tvoří na dvě desít- 
ky nadpřirozených postav, známých z po-
hádek a pověstí zdejšího regionu. Výtvar-
ník Aleš Drašnar, jehož rukopis nese třeba 
muzeum útrpného práva na hradě Loket, 
pohádkový svět panenek na zámku Veltru-
sy či muzeum alchymistů na hradě Sych-
rov, je zhotovil z polyuretanu, modelitu 
a vosku.

Zasazeny do stylového prostředí a rafino-
vaně osvětleny mají tyto bytosti navodit 
pocit poetického tajemna s folklorním 
a historizujícím akcentem. Cesta k nim 
se klikatí podél šedých skalních stěn 
a tmavých slují, o nichž byste těžko řekli, 
že jsou z hliníkového plechu s nástřikem 
papírové drtě, odolné vůči broukům, 
myším a ohni. A co teprve velkokarlo- 
vický drak, jenž se namísto ve vodní 

hladině zhlíží ve speciální zrcadlové 
fólii…

Ať už vám při pohledu na tato stvoření 
bude běhat mráz po zádech, anebo se bu-
dete smíchy popadat za břicho či bez mrk-
nutí oka projdete celou expozici, prohlídka 
Muzea valašských strašidel vám umožní 
lépe poznat kulturu obyvatel zdejšího rá-
zovitého kraje. Neprohloupíte, zařadíte-li 
do ji programu své návštěvy Valašského 
Meziříčí. 

Muzeum Valašských strašidel najdete 
v přízemí Střediska volného času Dome-
ček na ulici Zdeňka Fibicha. Nedávno 
tam skončily rozsáhlé stavební úpravy. 
Instalace výstavy proto ještě nějaký čas po-
trvá. Hejkalové, rarášci, divoženky a další 
nadpřirozené bytosti se na vaši návštěvu 
budou těšit od 5. února. 

Spatřit je můžete vždy v pracovní dny od 9 
do 11 hodin a od 13 do 16 hodin. Od květ-
na do srpna bude muzeum otevřeno také 
v sobotu od 9 do 13 hodin, mimo sezonu 
je třeba víkendovou návštěvu předem 
dohodnout. Vstupné bude činit 20 korun 
pro dospělé a 10 korun pro děti. Kontakt: 
Věra Brabcová, tel.: 571 665 401 nebo 
571 622 243, e-mail: ddm-vm@post.cz. 

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Mûsto je zasazeno do srdce Beskydsk˘ch
a Vsetínsk˘ch vrchÛ na úpatí posvátné hory

Radho‰È, od nepamûti kultovního místa v‰ech
MoravanÛ. Od poloviny 19. století byl RoÏnov
pod Radho‰tûm znám jako klimatické láznû.
V souãasné dobû je proslaven pfiedev‰ím
Vala‰sk˘m muzeem v pfiírodû.

Vala‰ské muzeum v pfiírodû je nejstar‰ím
a zároveÀ nejrozsáhlej‰ím muzeem svého druhu ve stfiední Evropû. V roce 1955

bylo vyhlá‰eno národní kulturní památkou. K pfiene-
sení prvních dfievûn˘ch staveb z roÏnovského námûstí
do‰lo v roce 1924. Dnes je muzeum soustfiedûno ve
tfiech lokalitách – Dfievûném mûsteãku, Vala‰ské
dûdinû a Ml˘nské dolinû a zahrnuje na sto dvacet
památkov˘ch objektÛ. S muzeem je jiÏ fiadu let
spojován celoroãní programov˘ cyklus „Vala‰sk˘
rok“, inspirovan˘ lidov˘m zvykoslovn˘m kalendáfiem.
Velké oblibû se tû‰í víkendové programy zamûfiené
na seznámení náv‰tûvníkÛ muzea se star˘mi, jiÏ

zanikajícími zpÛsoby hospodafiení, domácími pracemi a fiemesly.

Tak jako si neumíme pfiedstavit RoÏnov bez Vala‰ského muzea, neumíme si
pfiedstavit muzeum bez zázemí, které poskytuje náv‰tûvníkÛm ‰iroká ‰kála

sluÏeb ve mûstû a jeho okolí. TuristÛm je k dispozici ubytování v‰ech typÛ.
Celoroãní nabídka vyuÏití volného ãasu zahrnuje od jízdy na koni, plavání, pfies tenis,
lyÏování, cyklistické trasy aÏ po turistické v˘lety do okolí RoÏnova, na nedaleké
Pustevny, Radho‰È, SoláÀ a dal‰í zajímavá místa.

IC Vala‰ského království –
IC mûsta RoÏnova p. R.:
Palackého 484, 756 61 RoÏnov p. R.
tel.: 571 655 196, tel./fax: 571 619 444
e–mail: ic.roznov@valasske-kralovstvi.cz
web: www.valasske-kralovstvi.cz

Vala‰ské muzeum v pfiírodû:
Palackého 147, 756 61 RoÏnov p. R.
tel.: 571 757 111
objednávky náv‰tûv: tel./fax: 571 654 494
e–mail: muzeum@vmp.cz
web: www.roznov.cz, www.vmp.cz

Báječná místa, která byste neměli minout

Skladba Valašského roku 2007
Cyklus pořadů nazvaný Valašský rok se ve 
Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm každoročně opírá o osvědče-
né, tradiční pořady. Výztuhou Valašského 
roku jsou pořady zvykoslovné, které odne-
paměti doprovázejí jednotlivá roční obdo-
bí. Tak budou moci i v průběhu roku 2007 
návštěvníci Valašského muzea v přírodě 
zhlédnout v Dřevěném městečku pořad 
Masopust (10. 2. 2007), Velikonoce na 
Valašsku (7.–9. 4. 2007) nebo Anenskou 
pouť. Ve Valašské dědině se k nim přidruží 
Stavění i Kácení máje, Svatojánský večer 
a konečně cyklus předvánočních pořadů 
Vánoce na Valašsku. 

Nedílnou součástí programové skladby 
Valašského roku 2007 budou opět me-
zinárodní folklorní festivaly: Rožnovská 
valaška (8. – 10. 6. 2007) Rožnovské slav-
nosti (29. 6. – 1. 7. 2007), Romská píseň 
(20. – 21. 7. 2007) a Jánošíkův dukát (3. 
– 5. 8. 2007).

Celou řadu návštěvníků mohou upoutat 
také tématické pořady, věnované zvláště 
prezentaci starých řemesel. Řezbáři se 
představí na pořadu Hejův nožík, pekaři na 
Pekařské sobotě, kováři, tesaři a kameníci 
na pořadu Den řemesel a setkání kovářů. 
Ve Valašském muzeu v přírodě se v roce 

2007 mohou sejít také milovníci včelařství 
nebo rybářství na pořadech „Já mám srdce 
jako z medu“ a „Ve znamení ryb“.

Nezapomíná se ani na nejmenší děti, jimž 
jsou věnovány pořady „Slabikář devatera 
řemesel“, „Podzimní putování s broučky 
Valašským královstvím“ a „Mikulášský 
podvečer“. Především školní mládeži je 
věnován programový cyklus konaný v are-
álu Valašské dědiny „Vánoce na dědině“. 

Stému výročí úmrtí slavného valašského 
muzikanta Jana Pelára budou věnovány 
Ozvěny Valašského Slavína. Plánujeme i 
5. ročník „Běhu rodným krajem Emila Zá-
topka“. V kostelíku Dřevěného městečka 
se několikrát za rok uskuteční mše svaté, 
případně jiné náboženské obřady.

Ve výstavních prostorách Sušáku proběh-
ne v průběhu roku 2007 několik výstav: 
od 1. ledna do 18. dubna „Karel Hofman 
– 100. jubileum valašského malíře“, 
od 10. ledna do 18. dubna „Miloš Šimurda 
– výstava výtvarných děl“, od 25. dubna 
do 24. června „Nositelé tradice“, od 25. 
dubna do 24. června „Valašský rok Anny 
Červinkové a od 1. července do 31. pro- 
since „Valašsko v dílech výtvarných 
umělců“.
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Obec Rusava nesoucí název po stejno-
jmenné říčce, leží v samém srdci Ho-

stýnských vrchů. Založení obce se datuje 
k 13. dubnu 1657 podle zakládací listiny 
opatřené pečetí hraběte Jana z Rottálu.

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

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

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

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

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

Rusava rozdává bohatství své krásy každému plnýma rukama.

RUSAVA

www.rusava.cz
obec@rusava.cz

573 392 066

Nejstar‰í písemná zpráva o Vsetínû pochází z roku 1308, kdy náleÏel fiádu
templáfisk˘ch rytífiÛ a pak fiádu johanitÛ. Z fiádového znaku johanitÛ se

do znaku mûsta Vsetína dostal beránek jako symbol JeÏí‰e Krista. Je‰tû do
poloviny 19. století byl Vsetín nevelk˘m mûsteãkem. AÏ prÛmyslová revolu-
ce pfiinesla zmûnu. Zaãalo se vyuÏívat obrovsk˘ch zásob dfieva, a to pfiede-
v‰ím jako zdroj tepelné energie. S bohatstvím dfieva byl spjat i vznik prvních
vsetínsk˘ch továren – cukrovaru, sirkárny a pozdûji i skláren, které byly za-
loÏeny roku 1868. Své vyuÏití zde na‰ly i továrny na v˘robu nábytku z oh˘-
baného dfieva svûtoznám˘ch firem Jakub a Josef Kohn a Bratfii Thonetové.

Na Horním námûstí se dochovalo nûkolik historick˘ch památek, jako
napfiíklad dva evangelické kostely z poãátku 19. století, klasicistní

zámek s vûÏí, kter˘ je jiÏ od roku 1963 sídlem OVM, cimbufií na budovû b˘valého panského
dvora, tzv. Ma‰taliska, vystavûného v roce 1710, jehoÏ podobu dotvofiil architekt Michal
Urbánek roku 1894. K dal‰ím kulturním památkám patfií budova Staré radnice z roku 1721,
barokní sochy nebo ¤ímskokatolick˘ kostel z konce 17. století.

Dolní námûstí zdobí RodingerÛv obchodní  dÛm ã. p. 342 a budova nûkdej‰í Spofiitelny
– nyní Komerãní banky ã. p. 364 s velmi hodnotnou moderní architekturou z roku 1938

a také Jesle a matefiská ‰kola se zahradou ã. p. 1537 z let 1948–1950.

Vsetín je také neodluãnû spojen s lidovou kulturou,
a to hlavnû s vala‰sk˘mi soubory Jasénka a Vsacan.

Informaãní centrum Vsetín
Dolní námûstí 1356, 755 01  Vsetín
tel.: +420 571 441 441, e-mail: ic.vsetin@mvk.cz
web: www.vsetin.mic.cz, www.vsetin.cz

informační centrum Vsetín – nově a v novém
Dne 26. 9. 2006 proběhlo slavnostní ote-
vření nových prostor Masarykovy veřejné 
knihovny ve Vsetíně. Součástí knihovny 
se stalo  i Informační centrum Vsetín. 
Celý komplex je umístěn ve zrekonstru-
ované části budovy č. p. 1356 v centru 
města v části Dolního náměstí. Systém 
směrových orientačních tabulí spolehlivě 
zájemce navede ze všech možných směrů 
až ke vchodu do IC, který je přímo z „chod-
níku“. Návštěvníkům jsou k dispozici mo-
derní, klimatizované  prostory, kde mohou 
dostat nejen požadované informace, ale 
také mají možnost si zakoupit kávu či 
jiný nápoj a v klidu přečíst denní tisk, po-
případě vyhledat jakékoliv informace na 
jednom z několika počítačů připojených 
k internetu. Jsou jim zde k dispozici mapy, 
plánky a jiné orientační pomůcky a samo-
zřejmě pracovníci IC, kteří rádi poradí 
a poskytnou požadované informace. Také 
je zde možnost zakoupení různých upo-
mínkových a jiných předmětů s tématikou 
našeho města a regionu.

Rozsah poskytovaných služeb:
a informace o městě a regionu a infor-
mace o ubytování, stravování a doprovod-
ných službách ve Vsetíně a okolí a aktu-
ální informace o kulturních, sportovních 
a společenských akcích regionu a prodej 
vstupenek na kulturní akce pořádané Měs-

tem Vsetín a prodej turistických map, 
propagačních materiálů o Vsetíně a regio-
nu a informace o všech typech turistiky 
na Vsetínsku a veřejný internet a info 
o odjezdech vlaků, autobusů nebo MHD 
a kopírování a denní tisk a možnost 
posezení, občerstvení, možnost vracení 
knih a ON LINE katalog

Naše služby chceme dále rozšiřovat k ma-
ximální spokojenosti vás – zákazníků, to 
znamená vás všech, kteří k nám zavítáte 
a budete chtít poznat naše krásné město 
a okolí.

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

Báječná místa, která byste neměli minout
Obřany – nejvýše položený moravský hrad

vladimír Jakubec

Procházka po hlubokých hvozdech Ho-
stýnských vrchů může přinést turistovi 
řadu příjemných překvapení, která při tro-
še fantazie mohou vyvolat obraz historie. 
Oblast je přímo poseta zříceninami hradů. 
Jedním z nejzajímavějších a do současnos-
ti „nejlépe“ dochovaných je – zřícenina 
hradu Obřany. 

Když se vydáme z obce Rusava po červené 
turistické značce, po cca 7 km dojdeme 
k úpatí strmého kopce Obřany. Nyní zbý-
vá „jen“ strmý půlkilometrový výstup na 
vrchol (704 m n. m.) a můžeme se poté 
pustit do pátrání po zbytcích hradu. Roz-
valinám dominuje obvodové zdivo v délce 
43 m a výšce místy i 3 m. K pozůstatkům 
patří i základy okrouhlé věže a části zboře-
ného hradního paláce. Škoda jen, že se do 
dnešních časů zachovalo jen výše popsa-
né, byť ještě v roce 1880 byly trosky hradu 
ve velmi dobrém stavu. Hrad byl ukázkou 
toho, jak utváření terénu kopce dokázalo 
ovlivnit jeho podobu. Byl protáhlý a kvůli 
tvaru hřebene i velmi úzký, skládal se z ně-
kolika částí spojených obvodovými hrad-
bami s délkou 180 m. 

Historie hradu je podobná nedaleko sto-
jícím zříceninám Šaumburku a Zubříče 
– tedy velmi krátká. Po bujném rozmachu 

přišla rychlá zkáza. Stavbu započal roku 
1365 jistý Boček z Kunštátu (praděd poz-
dějšího krále Jiřího z Poděbrad), avšak bez 
povolení markraběte Jana Jindřicha. Polo-
ha hradu byla jedinečná a nesl jméno po 
rodovém sídle svého zakladatele. V polo-
vině stavby přišel od krále Karla IV příkaz 
k demolici hradu, jenž vydal roku 1366 
zákaz stavby nových hradů na Moravě. 
Tímto zásahem hrad zpustl. Pod úplným 
zničením Obřan je podepsán Zikmund, 
který jej dal zbořit při svém tažení proti 
přívržencům husitství na Moravě, jako po-
mstu novému majiteli hradu reformistovi, 
Milotovi z Tvorkova. 

Určitým způsobem se Zikmund a válečná 
léta husitská mstí i současným generacím. 
Častokrát se hlavou honí myšlenky – ko-
lik velkolepých hradních pevností mohlo 
přežít do dneška. Ale tyto chmury odezní 
při pohledu na nekonečný pás bukových 
hvozdů, kterým nyní dominuje bazilika 
Nanebevzetí Panny Marie
na Sv. Hostýně.

MikulÛvka
Obec MikulÛvka leÏí v kotlinû Host˘nsk˘ch vrchÛ pfii potoku MikulÛvka. Na vsetínském

panství se uvádí zpustlá obec Mikulková uÏ roku 1505. Kdy zanikla, není známo, snad to bylo
za válek mezi Matyá‰em Korvínem a Jifiíkem z Podûbrad. Na tomto území mûli své paseky poddaní z PrÏna,
ktefií si vystavûli chalupy, z nichÏ vytvofiil majitel panství Mikulá‰ Pázmány v polovinû 17. století novou
ves, kterou pojmenoval po sobû, Nov˘ Mikulá‰ov. Název se v‰ak nevÏil a ujalo se lidové pojmenování MikulÛvka.
Hlavním zdrojem obÏivy obyvatelstva bylo zemûdûlství. V 19. století bylo roz‰ífieno domácké tkalcovství
a mnozí z obyvatel se Ïivili i prací v lese. V letech 1810 – 1866 zde byla v provozu keramická dílna na v˘robu
kameninového a majolikového zboÏí. Jedinou dochovanou památkou mimo rouben˘ch staveb je dfievûná
zvonice z roku 1906.

Obec se stala díky své poloze vyhledávan˘m místem turistÛ i cyklistÛ. V této
rekreaãní oblasti je k dispozici v letních mûsících koupání v krásném koupali‰ti,

podzimní poãasí zve k vycházkám do okolních
lesÛ a houbafiení a v zimû si na své pfiijdou
i lyÏafii. Obcí vedou cyklotrasy, jejichÏ vyznaãení
se pfiipravuje je‰tû v tomto roce. Pohodu turistÛ
zajistí obchody, pohostinství, sportovní hfii‰tû,
sauna, miniposilovna i ubytování v soukromí.

BliÏ‰í informace na OÚ MikulÛvka
tel.: 571 453 160

MikulÛvka
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město Holešov
západní brána Valašského království

Srokem 2000 se Vala‰ské království roz‰ífiilo o dal‰í v˘znamné sídlo. Královskou hranici nyní chrání
mûsto Hole‰ov, které se zároveÀ stalo jeho vstupní branou z Hané. Hole‰ov leÏí na nejzápadnûj‰ích

v˘bûÏcích Host˘nsk˘ch vrchÛ, tj. na rozhraní Hané a Vala‰ska, po levé
stranû fiíãky Rusavy. První zmínka o Hole‰ovu jako osadû a lenním
statku pochází z roku 1134 z listiny olomouckého biskupa Jindfiicha
Zdíka. Ve 13. století byl hole‰ovsk˘ kraj suÏován nájezdy KumánÛ
a TatarÛ. Aby se osady mohly lépe bránit, zaãaly se opevÀovat hradbami,
coÏ byl první krok k propÛjãení práva mûstského. Ve 14. století drÏeli
Hole‰ov ·ternberkové a koncem 16. století patfiil ÎerotínÛm, poté
LobkovicÛm. Za tfiicetileté války bylo mûsto plenûno ·védy. V roce 1621
byl hole‰ovsk˘ zámek, pod vedením Jana Adama z Víckova, nûkolikrát
obsazen Valachy, ktefií byli vytlaãeni z mûsta císafiskou armádou aÏ
v roce 1627. Po vpádu ‰védsk˘ch vojsk zaãal navíc panství suÏovat mor.
V roce 1650 získal hole‰ovské panství zemsk˘ sudí a hejtman Jan hrabû
z Rottalu. Od této doby proÏil Hole‰ov stavební a kulturní rozmach

a vzniklo mnoho v˘znamn˘ch památek. Ranû barokní zámek
postaven˘ v druhé polovinû 17. století byl pozdûji upraven do
vrcholného baroka. V téÏe dobû vznikl park francouzského

typu. V Hole‰ovû existovalo Ïi-
dovské mûsto jiÏ od poloviny
15. století. V té dobû byla posta-
vena ojedinûlá renesanãní stav-
ba s cenn˘mi nástûnn˘mi mal-
bami polského typu – ·achova
synagoga (r. 1560). Uprostfied synagogy stojí osmiboké fieãni‰tû
(almemor) s rokokovou kovanou mfiíÏí. V pfiísálí je nyní umístûna
expozice Ïidovského osídlení s názvem Îidé a Morava. Ve mûstû se
nalézá i Ïidovsk˘ hfibitov, jehoÏ
vzácností je tumba uãeného rabína
Sabbatai ben Meir ha Kohena, zvaného
·ach, kter˘ zemfiel v Hole‰ovû v roce
1663. Kostel Nanebevzetí Panny Marie

pochází z roku 1708. K trojlodní barokní stavbû byla pfiistavûna v roce
1748 âerná kaple, která je nazvána podle pouÏití ãerného a ‰edého
mramoru na stûnách. Dne‰ní Hole‰ov je znám˘ pfiedev‰ím kaÏdo-
roãním pofiádáním velk˘ch akcí jako âeská spofiitelna bikemaraton Drásal, Jazzová pódia, âmelák
model show, Sedm dní mûsta Hole‰ova, Oblastní soutûÏ Mistrovství âR maÏoretek, Festival
Ïidovské kultury, Bluesov˘ podzimek, Western Rodeo Jankovice, Melouniáda, Majáles, ale také
Vánoãní jarmark, sportovní turnaje a mnoho dal‰ího. Milovníky historie a umûní potû‰í stálá
expozice Mûstského muzea a galerie na nám. Dr. Bene‰e. 

M ù S T S K É I N F O R M A â N Í C E N T R U M

nám. Dr. E. Bene‰e 17, 769 01 Hole‰ov
tel./fax: 573 395 344, e-mail: mic@mks.holesov.cz

www.holesov.info, www.mks.holesov.cz, www.holesov.cz
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Brumov-Bylnice
V údolí pod Holým vrchem (830 m) se rozkládá Brumov-Bylnice, hraniční město mezi Českou

a Slovenskou republikou. Jeho dominantou je hrad Brumov, který byl postaven začátkem 13. st.
a měl za úkol střežit důležitou obchodní cestu vedoucí z Uher na Moravu. Původně pozdně ro-
mánský hrad byl v 16. století renesančně přestavěn na mohutnou pevnost. Za dosud nejstarší
zmínku o hradě Brumov je považována zpráva z roku 1255, kdy se v královské listině uvádí
brumovský purkrabí Smil. Osadu stejného jména, která vznikla pod hradem, povyšuje král
Vladislav II. roku 1500 na město.

Díky sousedství s Uhry byli obyvatelé celého kraje sužováni vojenskými taženími. Vlárským
průsmykem postupně pronikala vojska Kumánů, Tatarů, kuruců i vojska husitská. Obzvlášť
krutě se na tuto část Moravy podepsala třicetiletá válka, která byla spojena s valašským povstáním.

Ke zdejším historickým zajímavostem patří gotický kostel sv. Václava ze 14. století, židovský
hřbitov a řada soch ve všech částech města, jehož historická část byla v roce 1995 společně
s dělnickou kolonií prohlášena za památkovou zónu. V údolí pod hradem byly založeny čtyři rybníky,
které se pak staly zdrojem vody pro výrobu piva. Zdejší pivovar z roku 1574 je nejstarším zná-
mým pivovarem na Moravě. Milovníci historie si jistě nedají ujít návštěvu městského muzea,
které ve svých expozicích připomíná život a práci lidí pod brumovským hradem. V budově sídlí
i městské informační středisko, které poskytuje turistům veškeré potřebné informace.

Roku 1964 došlo ke sloučení obcí Brumova a Bylnice a v roce 1976 byly k městu Brumov-Byl-
nice připojeny obce Svatý Štěpán a Sidonie.

Město a jeho okolí, které naleží do CHKO Bílé Karpaty, nabízí možnost pěší turistiky, cyklo-
turistiky i lyžařských túr. K dispozici jsou mimo jiné sportovní hala, krytý bazén se saunou a te-
nisové kurty.

Dne 6. 5. 2000 byla na hradě Brumov otevřena stálá expozice historie hradu a Vlárského prů-
smyku. O rok později byl jmenován Strážním a hraničním hradem Valašského království. 

Městský úřad Brumov-Bylnice: 
náměstí Hildy Synkové 942

tel.: 577 305 111, fax: 577 305 112
e-mail: radnice@brumov-bylnice.cz

web: www.brumov-bylnice.cz
www.brumov-bylnice.cz/hrad

Městské muzeum 
a informační středisko

Brumov-Bylnice
Podzámčí 861

tel.: 577 330 138
e-mail:

muzeumbb@volny.cz

Sportovní a kulturní možnosti Brumovska
Budete-li cestovat krajinou jižního 
Valašska směrem do slovenského 
Trenčína, posledním městem na 
území České republiky je Brumov-
Bylnice, jehož historie se v souvis-
losti s osadou Brumov a ve spojení 
s hradem Brumov datuje od roku 
1255. Dnes má město čtyři míst-
ní části: Brumov, Bylnici, Svatý 
Štěpán a Sidonii – a má asi 6000 
obyvatel. Jeho poloha mezi kopci 
Bílých Karpat a krásná příroda 
Chráněné krajinné oblasti vás mož-
ná přivede k úvaze, zda a případně 
proč Brumov-Bylnici navštívit. 
Abychom vám usnadnili rozhodo-
vání, pokusíme se vás k návštěvě 
pozvat podáním několika málo 
informací.

Pro turisty je největším lákadlem 
bývalý královský hrad Brumov 
z poloviny 13. století, na kterém se 
v současné době průběžně provádí 
obnova hradeb a řada dalších prací 
s cílem zatraktivnění této význam-
né památky pro turisty a zájemce 
o historii.

Od roku 2000 je zde otevřena pro 
veřejnost expozice historie hradu 

a okolí a navíc se mohou návštěv-
níci seznámit s expozicí Chráně-
né krajinné oblasti Bílé Karpaty 
a prohlédnout si výstavu „Památky 
města Brumov-Bylnice ve fotogra-
fii“. Protože hrad Brumov je od 
roku 2001 „Strážním hradem Va-
lašského království“, je na hradě 
část prostor věnována seznámení 
se právě s Valašským královstvím.
V průběhu turistické sezony se 
navíc v prostorách hradu pořádá 
celá řada kulturních akcí, které lá-
kají návštěvníky ze širokého okolí. 
Při pohledu z hradní věže zaujme 
každého návštěvníka soustava čtyř 
rybníků pod hradem a také výhled 
na kopce Bílých Karpat a Vlárské-
ho průsmyku. 

Při procházce městem neuniknou 
pozornosti návštěvníka vzácné pa-
mátky. K nejvýznamnějším patří 
kostel sv. Václava ze 14. století, ob-
jekt bývalého pivovaru z roku 1574 
a nově zrekonstruovaná budova 
historické radnice. Turisty vyhle-
dávaný je rovněž židovský hřbitov. 
Z dalších památek si zaslouží po-
zornosti kašna z roku 1868, sochy 
Nejsvětější trojice, Sv. Gottharda 

a Sv. Floriána v parku před radnicí 
a celá řada dalších soch na území 
města či sklářská kolonie v Sidonii. 
Příznivci historie jistě uvítají a ocení 
možnost návštěvy Městského mu-
zea, které je od května 2004 umís-
těné v historické budově „kaštýlu“, 
se stálou expozicí dokumentující 
život obyvatel pod brumovským 
hradem. Národopisnou sbírku 
tvoří doma vyráběné zemědělské 
nářadí a nástroje, nástroje bedná-
řů, stolářů, ševců, tkalců a dřevařů. 
Atmosféru dokresluje prostá valaš-
ská světnice, kroje a výšivky. V mu-
zeu je současně umístěno i městské 
informační středisko.

Vás, kteří se zajímáte o současnost, 
jistě zaujme nově zbudovaný, mo-
derní areál základní školy. V ob-
lasti kulturního a společenského 
vyžití mohou návštěvníci města 
využít akcí pořádaných Kulturním 
domem města, případně zájmový-
mi organizacemi.

Okolí Brumova-Bylnice nabízí vel-
mi rozmanité možnosti pro pěší 
túry, cykloturistiku na horských 
kolech či v zimním období tratě 

pro běžkaře, z nichž část je od roku 
2006 průběžně upravována. Mimo 
nenáročné v nejbližším okolí města 
lze absolvovat krásné ale již nároč-
nější trasy, např. cesta s cílem na 
rekreačním středisku Jeleňovská 
nebo cesta s cílem na Vršateckém 
Podhradí ve Slovenské republice, 
a to s možností využití minimál-
ně čtyř tras různých délek, různé 
kvality cest a různé náročnosti. 
Popřípadě také trasa s cílem v obci 
Žítková na Bojkovicku. Připravte 
se však, že při trasách na Vršatecké 
Podhradí a na Žítkovou ve Sloven-
ské republice se překračují státní 
hranice.

Pro milovníky sjezdového lyžování 
zajišťuje lyžařský oddíl provoz ly-
žařského vleku na svahu v lokalitě 
Tarandová, vzdálený asi 2 km z ná-
městí a dále lyžařský vlek na svahu 
Kaňur, který je z Brumova-Bylnice 
vzdálen asi 12 km a je nutný pře-
chod hraničního přejezdu v Neda-
šové Lhotě.

Další lyžařské svahy jsou v dosahu 
10 km v okolních obcích.
Kontakt: 577 305 118
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S tatutární město Karviná se nachází na severovýchodě České republiky, přímo
u hranice s Polskem. Od Ostravy je vzdáleno necelých 30 km. Karviná, o níž se první

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

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

rickém centru města. Kromě klasických prohlídkových tras s průvodkyněmi v dobových
kostýmech zde lze shlédnout stálou expozici Národní galerie Praha. K výjimečným
přírodním pokladům města náleží zámecký park, ve kterém se dochovala řada vzácných
druhů dřevin a který přispívá k oddechu a dobré pohodě všech návštěvníků. 

K arviná se může pochlubit také několika nej... V knize českých rekordů je zařazen
kostel sv. Petra z Alkantary jako nejšikmější kostel v České republice, Regionální

knihovna získala prestižní ocenění Evropská knihovna 2000 a karvinští házenkáři jsou
vícenásobnými mistry ČR. Mezi tradiční akce patří Velikonoční jarmark, Dny Karviné
(červen), Karviná cup (srpen), Knižní jarmark a Hornické slavnosti (září), Vánoční strom
(prosinec). Další informace se dozvíte v Městském informačním centru, tel.: 596 318 620
nebo na www.karvina.org, www.zamek-frystat.cz, www.karvina-info.cz

VÍTEJTE
V KARVINÉ

VÍTEJTE
V KARVINÉ

VÍTEJTE
V KARVINÉ

Zima v Karviné
Ani v zimě Karviná nespí a i za 
počasí, které nepřeje aktivitám ko-
naným na veřejném prostranství 
a aktivitám, které se provozují spí-
še v letním období, mohou náruživí 
sportovci a turisté navštívit toto 
lázeňské město. Centrum regene-
race Lázní Darkov nabízí širokou 
škálu relaxačních balíčků a jednou 
ze speciálních nabídek pro letošní 
zimu jsou Vánoční balíčky pro ženy 
i pro muže. Neméně zajímavé jsou 
další léčebně-relaxační lahůdky 
jako např. Antistresový týden, Tý-
den pro zdraví, Víkendový pobyt 
Exclusive a další. Více informací 
na www.darkov.cz. nebo telefonic-
ky 596 371 111.

Hlavní atraktivitou, kterou může 
„poznáníchtivý“ turista v Karvi-
né navštívit je empírový zámek 
Fryštát. Ten je sice v zimním období 

jemcům zajistit i mimo sezonu, ale 
pouze po předchozí písemné nebo 
telefonické dohodě se správou 
zámku. Bližší informace získáte na 
www.zamek-frystat.cz nebo telefo-
nicky 596 318 382. 

Těm sportovněji založeným je k dis-
pozici výjimečný areál zimního sta-
dionu a víceúčelové haly s nabídkou 
moderních tenisových, badminto-
nových a squashových kurtů non 
stop, fitness studia, solária zařízení 
vodoléčby a sauny. Služby zahrnují 
i sportovní a reflexní masáže a baň-
kování. Bližší informace na www.
stars-karvina.cz nebo telefonicky 
596 342 131–4.

Informace o městě: MIC
Masarykovo nám. 71
733 24 Karviná-Fryštát
tel.: 596 318 620, web: mic.rkka.cz

Báječná místa, která byste neměli minout

z větší části, která se týká prohlíd-
kových okruhů interiéru zámku, 
uzavřen. Otevřena však zůstává ne-
méně zajímavá část, která zahrnuje 
stálou expozici Národní galerie 
Praha s díly významných českých 
výtvarníků 19. století. Expozice 
je otevřena celoročně od úterý do 
neděle. První prohlídky začínají 
v 10 h, poslední v 16 h. Prohlídky 
uzavřených okruhů zámku lze zá-
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�� informační centra
Bílovec
IC, Slezské náměstí 1, 743 01  Bílovec
tel.: 556 411 545, fax: 556 411 440
e-mail: info@bilovec.cz, www.bilovec.cz

Bohumín
Městská knihovna Bohumín
Vrchlického 262, 735 81  Bohumín
tel.: 596 013 027
e-mail: knihovna@knih-bohumin.cz
web: www.knih-bohumin.cz

IC Městského úřadu Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
tel.: 596 092 111, e-mail. info@mubo.cz
web: www.mesto-bohumin.cz

Brno
Turistické informační centrum města Brna
Radnická 8, 602 00  Brno
tel.: 542 211 090, 542 211 089
e-mail: info@ticbrno.cz, www.ticbrno.cz

Turistické informační centrum města Brna
Nádražní 8, 602 00  Brno
tel.: 542 221 450, 542 213 061
e-mail: info@ticbrno.cz, www.ticbrno.cz

Brumov-Bylnice
Informační centrum
Podzámčí 861, 763 31  Brumov-Bylnice
tel.: 577 330 138
e-mail: muzeum@brumov-bylnice.cz,
muzeumbb@volny.cz
web: www.brumov-bylnice.cz/muzeum

Bruntál
MIC, Nám. Míru 7, 792 01  Bruntál
tel.: 554 713 099, fax: 554 718 059
e-mail: mic@mubruntal.cz
web: www.mubruntal.cz

Brušperk
Informační centrum města Brušperk
Nám. J. Á. Komenského 9, 739 44  Brušperk
tel.: 558 666 271
e-mail: infobrusperk@iol.cz
web: www.brusperk-mesto.cz

Buchlovice
Informační centrum Buchlovice
Nám. Svobody 6 , 687 08  Buchlovice
tel./fax: 572 595 996
e-mail: tic@buchlovice.cz
web: tic.buchlovice.cz

Bystřice pod Hostýnem
Městské informační centrum
Pod Platany 1, 768 61  Bystřice p. H.
tel.: 573 501 901, fax: 573 501 968
e-mail: info@mubph.cz
web: www.mubph.cz

Bystřička
Informace „Pod Hrází“
tel.: 571 443 321, 602 944 470
e-mail: info@pohorka.cz
web: www.bystricka.cz

Čeladná
Informační centrum
Náměstí 714, 739 12  Čeladná
tel./fax: 558 684 400, e-mail: ic@celadna.cz
web: www.celadna.cz

Český Těšín
Regionální IC Těšínska při muzeu Těšínska
Hlavní třída 15, 737 01  Český Těšín
tel.: 558 711 866, fax: 558 740 261
e-mail: itesin@muzeumct.cz
web: tesinsko.grendel.cz

Francova Lhota
Informační centrum
Ranč u Zvonu, 756 14 Francova Lhota 358
tel.: 732 909 305
e-mail: informacni@centrum.cz
www.francovalhota.ic.cz

Frenštát pod Radhoštěm
Informační centrum Valašského království 
Dolní 494, 744 01  Frenštát pod Radhoštěm
tel./fax: 556 839 274, 556 831 402
e-mail: ic.frenstat@valasske-kralovstvi.cz
web: www.valasske-kralovstvi.cz

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

Frýdek-Místek
Beskydské informační centrum
Náměstí Svobody 6, 738 02  Frýdek-Místek
tel.: 558 646 888, fax: 558 646 887
e-mail: info@beskydy-info.cz
www.beskydy-info.cz • www.beskydy.com

Beskydské informační centrum
Nádražní budova, Nádražní 2052
738 02  Frýdek-Místek, tel.: 558 438 391
e-mail: nadrazi@beskydy-info.cz
www.beskydy-info.cz • www.beskydy.com

Frýdlant nad Ostravicí
Beskydské informační centrum
Hlavní 308, 739 11  Frýdlant n. O.
tel.: 558 676 909, fax: 558 676 903
e-mail: frydlant@beskydy-info.cz
www.beskydy-info.cz • www.beskydy.com

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

Holešov
Městské informační centrum MKS
Nám. Dr. E. Beneše 17, 769 01  Holešov
tel./fax: 573 395 344
e-mail: mic@mks.holesov.cz
web: www.mks.holesov.cz

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

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

Hukvaldy
Informační centrum
Hukvaldy 41, 739 46  Hukvaldy
tel./fax: 558 699 221
e-mail: infocentrum@ihukvaldy.cz
web: www.hukvaldy.cz

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

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

Kopřivnice
Městské informační centrum
Obránců míru 368, 742 21  Kopřivnice
tel.: 556 821 600, fax: 556 821 488
e-mail: ic@kdk.cz, web: www.koprivnice.cz
www.kdk.cz • www.lasskabrana.cz

IC Regionální muzeum Kopřivnice o.p.s.
Záhumenní 369, 742 21 Kopřivnice
tel.: 556 871 106, fax: 556 821 415
e-mail: info@tatramusuem.cz
web: www.tatramuseum.cz

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

Luhačovice
Luhainfo, Městské informační středisko
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice
tel.: 577 132 341, fax: 577 133 980
e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz
web: www.mesto.luhacovice.cz

Luhanka
Luhačovická cestovní a informační agentura
Náměstí 28. října 441, 763 26 Luhačovice
tel.: 577 681 103, fax: 577 131 337
e-mail: luhanka@lazneluhacovice.cz
web: www.lazneluhacovice.cz/luhanka

Informační středisko CK PRESSBURG
Dr. Veselého 1042, 763 26  Luhačovice
tel.: 577 134 161
e-mail: luhacovice@ckpressburg.cz
web: www.ckpressburg.cz

Napajedla
Městské informační centrum Napajedla
Na Kapli 459, 763 61  Napajedla, 
tel.: 577 944 247, 737 230 563
e-mail: infocentrum@napajedla.cz
web: www.napajedla.cz

Nový Hrozenkov
IC Nový Hrozenkov
Památník A. Strnadla 451
756 04  Nový Hrozenkov
tel.: 571 451 806
otevřeno: út–ne 10.00–17.00 červen–září
web: www.novyhrozenkov.cz

Nový Jičín
Informační centrum u Žerotínského zámku
Úzká 27/2106, 741 01  Nový Jičín
tel./fax 556 711 888, tel.: 556 768 288
e-mail: icentrum@novy-jicin.cz
www.novy-jicin.cz • www.novyjicin.mic.cz

Odry
Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 25, 742 35  Odry
tel.: 556 768 162-3, fax: 556 768 110
e-mail: infocentrum@odry.cz
web: www.odry.cz

Olomouc
IC Olomouc Horní náměstí
Podloubí radnice, 779 00  Olomouc
tel.: 585 513 385, 585 513 392
fax: 585 220 843, www.olomouc-tourism.cz
e-mail: infocentrum@olomouc-tourism.cz

Informační centrum Hlavní nádraží ČD
Jeremenkova ul. 23, 779 00  Olomouc
tel.: 585 785 620

Opava
Městské informační centrum
Horní náměstí 67, 746 01  Opava
tel.: 553 756 143, fax: 553 624 092
e-mail: informacni.centrum@opava-city.cz
web: www.opava-city.cz
www.infocentrum.opava.cz

Ostrava
Ostravský informační servis s.r.o.
Ostrava centrum
Nádražní 7, 702 00  Moravská Ostrava
tel./fax: 596 123 913, 596 114 909
e-mail: mic@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz

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

Ostravský informační servis s.r.o.
vestibul Hlavního nádraží ČD
Nádražní 196, 702 00  Moravská Ostrava
tel./fax: 596 136 218
e-mail: cd@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz

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

Ostravice
Informační centrum – nádražní budova
739 14 Ostravice 264, tel./fax: 558 682 584
e-mail: ico@obec-ostravice.cz
web: www.obec-ostravice.cz

Otrokovice
Regionální informační centrum
Nám 3. května 1302, 765 02  Otrokovice
tel./fax: 577 932 807
e-mail: beseda@beseda.otrokovice.cz
web: www.volny.cz/otr.beseda
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Příbor
Městské informační centrum
Náměstí S. Freuda 19, 742 25  Příbor
tel.: 556 455 440, fax: 556 455 444
e-mail: mic@pribor-mesto.cz
web: www.pribor-mesto.cz

Inf. centrum RICCO – koupaliště Příbor
Janáčkova 923, 742 25  Příbor
tel.: 777 100 007, e-mail: ricco@ricco.cz 
web: www.ricco.cz

Rožnov pod Radhoštěm
Informační centrum Valašského království 
– IC města Rožnov pod Radhoštěm
Palackého 484, 756 61  Rožnov p. R.
tel.: 571 655 196, tel./fax: 571 619 444
e-mail: ic.roznov@valasske-kralovstvi.cz
web: www.valasske-kralovstvi.cz

Slavičín
Městské informační centrum
Mladotické nábřeží 849, 763 21  Slavičín
tel.: 577 342 251, 737 751 874
e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz
web: www.mesto-slavicin.cz
www.luhacovske-zalesi.cz

Strání
IC Na zámečku 71, 687 65  Strání
tel./fax: 572 695 240
e-mail: mic@strani.cz, web: www.strani.cz

Štramberk
Městské informační centrum, 
Zauličí 456, 742 66 Štramberk
tel./fax: 556 812 085, mic@stramberk.cz
web: www.stramberk.cz

Třinec
Městské informační centrum
Dukelská 689 (kino Kosmos)
739 61  Třinec, tel.: 558 958 200,
774 340 334, e-mail: mic@knih-trinec.cz
web: www.info-trinec.cz

Valašská Bystřice
Informační centrum
756 27  Valašská Bystřice 316
tel.: 571 646 085, e-mail: kpvb@quick.cz
web: www.valasskabystrice.cz

Valašské Meziříčí
ČD centrum Valašské Meziříčí
Nádražní 545, 757 01  Valašské Meziříčí
tel.: 972 771 416, vlm@cdcentrum.cd.cz

Český svaz ochránců přírody
IC Valašské Meziříčí
757 01 Valašské Meziříčí
e-mail: infocentrumvm@seznam.cz

Velké Karlovice
Informační centrum
756 06  Velké Karlovice 299
tel: 571 444 038-9, fax: 571 444 500
e-mail: is.karlovice@mvk.cz
web: www.velkekarlovice.cz

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

Uherský Brod
MIC, Kounicova 77
688 01 Uherský Brod, tel.: 572 634 802
e-mail: mic@ub.cz, web: www.mic.ub.cz

Uherské Hradiště
MIC, Masarykovo nám. 21
686 01 Uh. Hradiště, tel.: 572 525 525-6, 
fax: 572 525 527, web: www.mic.uh.cz
e-mail: mic@uherske-hradiste.cz

Informační centrum Portal
Masarykovo nám. 35, 686 01 Uh. Hradiště
tel./fax: 572 556 113, tel.: 572 540 232 
info@portal.uh.cz, www.portal.uh.cz

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

Konzuláty a imigrační úřady 
Valašského království
v České republice

Bruntál
Konzulát VK v CK ATIS a. s.
Fügnerova 7, 792 01 Bruntál
tel.: 554 787 111, web: www.atis.cz
e-mail: dispecink@atis.cz

Děčín
IÚ VK ‚,MONETA Porta Bohemica“
služby sběratelům, Stanislav Dluhoš
Litoměřická 140/47 (vchod ze Žerotínovy 
ulice), 405 01 Děčín 3, tel.: 412 530 920

Frenštát pod Radhoštěm
IÚ VK ve Valašské hospodě U Janíka
Horečky 890, 744 01 Frenštát p. R.
tel.: 556 835 135

Holešov
Imigrační úřad VK v MIC Holešov
Nám. E. Beneše 17, 769 01 Holešov
tel.: 573 395 344, www.holesov.mic.cz
e-mail: mic@mks.holesov.cz

Horní Bečva
Imigrační úřad na chatě Barborce
756 57 Horní Bečva, tel.: 571 645 311
Imigrační úřad VK ve Vinotéce
Hasičský dům 656, 756 57 Horní Bečva
tel.: 603 873 158

Luhačovice
IÚ VK v CK PRESSBURG s.r.o.
Dr. Veselého 1042, 763 26 Luhačovice
tel./fax: 577 134 161, 603 807 483
e-mail: luhacovice@ckpressburg.cz
web: www.ckpressburg.cz

Napajedla
IÚ VK ve firmě R+R Transport s.r.o.
Kvítkovická 1527, 763 31 Napajedla
tel.: 577 922 290, rrtransport@rrtransport.cz

Nový Hrozenkov
IÚ VK v Horské chatě Kohútka
756 04 Nový Hrozenkov 241,
tel./fax: 571 451 790, 601 521 471
e-mail: info@kohutka.cz, www.kohutka.cz

IÚ VK v hotelu Permoník
756 04 Nový Hrozenkov – Vranča
tel./fax: 571 451 870
e-mail: permonik@hotelpermonik.cz
web: www.hotelpermonik.cz

Nový Jičín
Imigrační úřad VK v IC Nový Jičín
U Žerotínského zámku
Úzká 27/2106, 741 01 Nový Jičín
tel./fax: 556 711 888
e-mail: icentrum@novy-jicin.cz
web: www.novyjicin.mic.cz

Imigrační úřad VK Na Skalkách
Skalky 932, 741 11 Nový Jičín
tel.: 556 708 817, 777 780 520 
e-mail: nemeckova@nemeckova.com
web: www.nemeckova.com

Ostrava
IÚ VK v prodejně Rock Point
Novinářská 6A/3178 Obchodní centrum 
Futurum, 702 00 Ostrava, tel.: 596 614 154
e-mail: ostravafuturum@rockpoint.cz
web: www.rockpoint.cz

Praha
Konzulát VK – Cestovní agentura
a kancelář EVROŠKOL – Marek Vízek
Letenské náměstí 2, 170 00 Praha 7
tel./fax: 233 383 335, www.evroskol.cz
e-mail: info@evroskol.cz

IÚ VK v CK PRESSBURG s.r.o.
Pavla Švandy ze Semčic 13/1068
150 00  Praha 5, web: www.ckpressburg.cz

Příbor
IÚ VK Alpisport Centrum
9. května 1134, 742 58  Příbor
tel./fax: 556 722 266
e-mail: obchod@alpisport.cz
web: www.alpisport.cz

IÚ VK v Restauraci Mexico
Frenštátská 166, 742 58  Příbor
tel.: 556 725 831, e-mail: jkabat@cbox.cz

Ráby u Pardubic
IÚ VK v Muzeu Perníku a pohádek
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52  Ráby u Pardubic
tel.: 466 612 474, 602 413 134
e-mail: info@pardub.cz
web: www.pernikova-chaloupka.cz

Roštín
IÚ VK Rekreačním areálu Kamínka
768 03 Roštín, tel.: 573 368 150, 
776 775 634, web: www. kaminka.cz
e-mail: kaminka@kaminka.cz

Rožnov pod Radhoštěm
IÚ VK v Hotelu Forman
Rekreační 684, 756 61 Rožnov p. R.
tel.: 571 629 109, 606 664 698
e-mail: recepce@hotel-forman.cz
web: www.hotel-forman.cz

Rusava
IÚ VK v prodejně keramiky
768 45 Rusava 248
tel.: 608 766 116 – p. Vaculík

Šenov u Nového Jičína
Imigrační úřad VK v Hotelu Salaš
Na Salaši 187
742 42  Šenov u Nového Jičína
tel.: 556 708 880, fax: 556 720 772
e-mail: hotel-salas@iol.cz
web: www.hotel-salas.cz

Trojanovice
IÚ VK v Hotelu U Kociána
Trojanovice 183, 744 01 Frenštát p. R.
tel.: 556 835 206, 604 858 967
e-mail: hotel@hotelukociana.cz
web: www.hotelukociana.cz

IÚ VK Hotel U lip
Trojanovice Lomná 170
744 01 Frenštát p. R., tel.: 603 524 285
e-mail:ubytovani@hotel-beskydy.cz
web: www.hotel-beskydy.cz

Trojanovice – Horečky
IÚ VK v Kolibě nad Vlčinou
Trojanovice – Horečky 691
744 01  Frenštát pod Radhoštěm
tel.: 556 835 354, 603 526 469
e-mail: rezervace@kolibabadvlcinou.cz
web: www.kolibanadvlcinou.cz

Uherský Brod
IÚ VK v IC mládeže při DDM
P. Otakara II. 38, 688 01  Uherský Brod
tel: 572 639 570, web: www.ddmub.cz
e-mail: ddmub@uhedu.cz

IÚ VK v Cestovní agentuře Jumbo
Masarykovo náměstí102
688 01 Uherský Brod
tel.: 572 635 833, 603 257 126
e-mail: ca.jumbo@tiscali.cz
web: www.jumbo.zl-kraj.cz

Valašské Meziříčí
IÚ VK v ČD centru Valašské Meziříčí
Nádražní 545, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 972 774 416
e-mail: vlm@cdcentrum.cd.cz

Varnsdorf
Imigrační úřad VK v CK Pohoda
Národní 3003, 407 47  Varnsdorf
tel./fax: 412 331 300
e-mail: info@ckpohoda.cz

Velká Bíteš
IÚ VK v Pěstitelské pálenici
Kapitána Jaroše 78, 595 01  Velká Bíteš
tel.: 566 532 284, e-mail: staza@iol.cz

Velké Karlovice
IÚ VK v Horském hotelu Tatra
Na Mikulcově 505
756 06 Velké Karlovice
tel.: 571 444 323, tel./fax: 571 444 322
e-mail: info@hoteltatra.cz
web: www.hoteltatra.cz

IÚ VK v Rekreačním středisku Školka
Velké Karlovice-Léskové 151, 756 06
tel.: 571 459 157, 724 022 483
e-mail: olymp.tr@telecom.cz
web: www.olymptrebic.cz

konzuláty a imigrační úřady valašského království v čr
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Vizovice
IÚ VK v Hotelu Valašský šenk Vizovice
Lázeňská 451, 763 12  Vizovice
tel.: 577 452 652, www.senkvizovice.cz
e-mail: info@senkvizovice.cz

Vrchlabí
Krkonošský konzulát VK, Ivo Farský,
DDM ,,Pelíšek‘‘, Chelčického 111,
743 01  Vrchlabí 1, tel.: 605 901 943
tel.: 499 421 295 linka 124
e-mail: ddm.pelisek@tiscali.cz

Zlín
IÚ VK v Moravském peněžním ústavu
Náměstí míru 186, 760 01  Zlín
tel.: 577 211 317, fax: 577 213 404
e-mail: mpu@mpu.cz, web: www.mpu.cz

Ambasády, konzuláty
a imigrační úřady
Valašského království ve světě

Austrálie
Konzulát VK v Austrálii, Jiří Švehlák,
11 Gurney str., Edwardstown 5039
STH Australia
tel.: +61 8 829 343 72, +61 411 479 517
e-mail: svehlak@optusnet.com.au

indie
Konzulát VK v Ladakhu, Skarma Angdus
Trance Tara Adventure Tours,
New Square Hemis Complex Zangsti,
Leh – 194101 Ladakh, P.O.Box no 12
tel.: +91 1982 264 350, www.trancetara.com
e-mail: skarmaleh@yahoo.com
Hovoří anglicky

indonésie
Konzulát VK na Bali, Jiří „Djoko“ Pánek, 
„Perumahan Bhumi Jimbaran Asri“
Jimbaran, Bali, Indonesia
e-mail: djoko@tiscali.cz, web: geocities.
com/djokobali • home.tiscali.cz/djoko

Kanada – yukon
Konzulát VK v Dawson City, Mikin Bilina,
P.O. BOX 541, Dawson City,
Yukon Territory YOB160, Kanada
e-mail: mikin@yknet.yk.ca

Kanada
Konzulát VK ve Vancouveru
Pavlína &Stanislav Pokorný, 
1697 King George Hwy, Surrey,
BC, V4A4Z7, Kanada
tel.: +52 1 604 541 9824
e-mail: stanislavpo@hotmail.com 
Hovoří česky. Časový posun: -9 hodin

Nový Zéland
Konzulát VK v Charlestonu,
Donald Levi
Pyramid Farm, Charleston PO BOX 358 
Westport NZ, tel.: +6437 898 487
e-mail: levi1nz@yahoo.com
Hovoří anglicky.
Valašsky umí jenom sprostá slova. Na 
konzulátu i možnost ubytování. Časový 
posun: +11 hodin

Skotsko
Konzulát VK v Edinburgu – Neil Wilson
22/6 Panmure Place, Edinburgh,
Scotland, EH3 9JJ, Velká Británie
tel.: +44 0131 228 39 65
fax: +44 0870 705 91 21
e-mail: consul@neil-wilson.com
Hovoří anglicky a trochu turecky.
Časový posun: -1 hodina

Slovenská republika
Ambasáda VK v Považské Bystrici 
Milan Podmaník, PX CENTRUM
Turistická informačná kancelária,
Štúrova 5/9, 017 01 Považská Bystrica
tel./fax: +421 424 326 545
Infotel.: +421 42 161 86
e-mail: tikpb@stonline.sk
web: www.povazska-bystrica.sk/valach.htm

Imigrační úřad VK v Nitře
Valašský šenk, Mostní 35, 949 01 Nitra
tel.: +421 905 971 702
email: malicher@centrum.sk

Konzulát VK na Slovensku
Valašský královský šenk – reštaurácia
Bzenica 57, 966 01 Hliník nad Hronom
Rostislav Bonisch, tel.: +421 907 485 381
Pro držitele pasů VK sleva 5 % na všechno

Švédsko
Konzulát VK v Linköpingu
Anders Szczepanski
Linköpings Universitet
581 83 Linköping, Sweden
tel.: +46 013 281 991
fax: +46 013 281 996
e-mail: andsz@esi.liu.se
web: www.liu.se/esi/

USA
Konzulát VK v Tennessee
George & Nancy Volak
Rock Haven Lodge – Family Nudist Park, 
462 Rock Haven Road, Murfreesboro,
TN 37127, USA
tel.: +615 896 35 53, fax: +615 848 18 12
e-mail: relax@rockhavenlodge.com 
web: www.rockhavenlodge.com

ambasády a konzuláty valašského království ve světě
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KOLIBA
NAD VLČINOU

Koliba nad Vlčinou se nachází na hranici Valašského království
u Frenštátu pod Radhoštěm v lesích na Horečkách 

v nadmořské výšce 500 m

o t e v ř e n o

• denně od 17 do 24 h

• parkoviště 

• cimbálová muzika

Informace–rezervace na tel.: 556 835 354 a 603 526 469
e-mail: rezervace@kolibanadvlcinou.cz

web: www.kolibanadvlcinou.cz

Na typické valašské speciality na otevřeném ohni
Vás všecky zve Valach Olin

Pro držitele Valašských pasů
sleva 10% na jídlo

Seznam zařízení 
poskytujících slevy

Bílá PSČ 739 15

Horský Hotel sůkenická 
Bílá 161, 739 15 Staré Hamry
tel.: 558 437 822, 602 518 347
e-mail: sukenicka@volny.cz
web: www.beskydy.cz/hotelsukenicka
pro psy, kočky a domácí mazlíčky
ubytování zdarma

Brno PSČ 602 00

Gts international

Vachova 4, tel.: 542 221 996, www.gtsint.cz
3% v GTS Brno na všechny své produkty 
mimo karty, množstevní sleva při objed-
nání 1000 osob na jeden let extra bonus, 
letenka zdarma

Bruntál PSČ 792 01

cestovní kancelář atis a. s.
– Konzulát Valašského království
Fügnerova 7, tel.: 554 787 111
e-mail: dispecink@atis.cz, www.atis.cz
5% z ceny katalogových pobytů ve stře-
discích v oblasti Valašského království

Čeladná PSČ 739 12

restaurace „u Pařeza“
Čeladná – u nádraží, tel.: 558 684 508
5% z konzumace nad 100 Kč

restaurant na rozcestí

Čeladná 249, 558 684 501, 608 868 811
5% na ubytování

Penzion u Holubů

Čeladná 806, 558 684 060, 603 421 629
info@uholubu.com, www.uholubu.com
5% na ubytování

České Budějovice PSČ 370 01
turistické a maPové centrum Jižní ČecHy 
Imigrační úřad VK, nám. P. Otakara II. č. 21, 
tel.: 386 352 589, www.jihocesky-kraj.cz
e-mail: mapcentrum@vol.cz
www.pohadkovekralovstvi.cz
10% sleva z nákupu zboží a malý dáreček 
od kapra Jakuba

Děčín PSČ 405 02
moneta Porta boHemica 
– služba sběratelům – Imigrační úřad VK    
Litoměřická 140/47 (vchod ze Žerotínovy 
ul.), Děčín 3, tel.: 412 530 920
10% na vybrané druhy zboží

Frenštát p. R. PSČ 744 01
cykloservis m. Prašivka

Lomná 1642, tel.: 556 835 932, 777 651 516 
web: cmp.zde.cz, 5% na cykloservis

Horská cHata PJr velký Javorník 
Trojanovice 415, tel.: 556 835 685 
pro držitele Valašského pasu otevřeno 
o svátcích, sobotách a nedělích již od 7.00
pro ostatní: červen–srpen: 8.00–18.00 
září–květen: 9.00–17.00, v po zavřeno

Ondřejník
Chata se nachází pod vrcholem Ondřejníku
v nadmořské výšce 710 m n. m.
• Chata je vhodná jak pro individuální rekreaci, tak

zejména pro skupinové akce: např. oslavy, svatby.
• Celoroční dojezd až k chatě.
• Ubytovací kapacita 55 míst, restaurace a jídelna 130 míst.
• Venkovní posezení na terase s výhledem na Beskydy.
• Venkovní dětský koutek – houpačky, kolotoč, pískoviště.
• Okolí chaty nabízí ideální podmínky pro turistické

výlety, jsou zde cyklostezky, běžecké tratě v délce 8 km
– malý a 15 km – velký okruh, poma a dvě sjezdovky
v délce 310 a 360 m.

TURISTICKÁ CHATA
Ondřejník 352, Frýdlant n.O.
tel.: +420 731 505 355
fax: +420 558 678 479
e-mail: ipolackova@quick.cz
web: www.arealsolarka.cz

Nejlíp chutná medovina od Boženky a Robina

Přijďte ochutnat. Těšíme se na Vás.
Vítězná medovina poslední celostátní soutěže medovin – z 18 druhů.

Distribuce – 602 791 333
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DrÏitelÛm Vala‰sk˘ch pasÛ poskytujeme 10% slevu v den jejich narozenin.

Zlínská 1416, Hole‰ov, tel.: 573 396 362

skvělá kuchyně ] příjemné prostředí ] venkovní zahrádka
] 4 druhy piva ] pravá italská pizza

HOTEL DUOHOTEL DUO
756 57  Horní Bečva
tel.: 728 209 185, 571 645 115, fax: 571 645 023
e-mail: duo.hotel@tiscali.cz, web: www.hotel-duo.cz

K DISPOZICI je restaurace, denní bar, krytý bazén, sauna, stolní tenis,
kulečník…
POKOJE jsou vybaveny kompletním sociálním zařízením a TV.
HOTEL DUO nabízí i služby rehabilitační: skotské střiky, perličkové koupele,
podvodní masáže, klasické masáže,…
LYŽOVÁNÍ 450 m dlouhý svah s vlekem – 100 m od hotelu, Pustevny cca
15 km, Soláň cca 15 km, Bílá a Mezivodí s umělým zasněžením 8–10 km.

koliba nad vlČinou – Imigrační úřad VK  
Trojanovice-Horečky 691
tel.: 556 835 354, www.kolibanadvlcinou.cz
e-mail: rezervace@kolibanadvlcinou.cz
10% na jídlo

informaČní centrum valašskéHo

království, Dolní 494, tel.: 556 839 274 
e-mail: ic.frenstat@valasske-kralovstvi.cz
web: www.valasske-kralovstvi.cz
5% na vlastní produkty, sleva 100% pro 
držitele Valašských pasů starší 90let
v doprovodu obou svých rodičů

Holešov PSČ 769 01

městské informaČní centrum

Holešov – Imigrační úřad VK 
Nám. E. Beneše 17, tel.: 573 395 344 
e-mail: ic@mks.holesov.cz
www.mks.holesov.cz, www.holesov.mic.cz
10% na internet

disco club fontána

Palackého 777, tel.: 573 394 085
10% v den narozenin zákazníka

troPik bar

Masarykova 650, tel.: 573 394 117
10% v den narozenin zákazníka

restaurace kanada

Zlínská 1416, tel.: 573 396 362
10% v den narozenin zákazníka

Horní Bečva PSČ 756 57

Hotel mesit

Horní Bečva 0316, tel.: 571 645 106 
10% na ubytování

Charleston (Nový Zéland)

konzulát vk v cHarlestonu

Donald Levy– Pyramid Farm
Charleston PO BOX 358, Westport NZ, 
tel.: 0064 –3 –789 84 87
e-mail: levi1nz@yahoo.com,
10% na ubytování

Kelč PSČ 756 43

svatoPluk Hýža kožedělná výroba

– krojová obuv a obuv na zakázku
Kelč 35, tel.: 571 641 737, 5% na obuv

Kopřivnice PSČ 742 21

tecHnické muzeum tatra

Záhumenní 369, tel.: 556 821 415
tel.: 556 871 106, www.tatramuseum.cz
20% na vstupné do muzea

Leopoldov (SK) PSČ 920 41

Ja som tonko z koPánky,
oPravuJem toPánky, Anton Svetlík,
Hollého 641/17, 920 41 Leopoldov
tel.: +421–905–46 61 89
50% na opravu obuvi

Luhačovice PSČ 763 26

Hotel oGar – Kulturní centrum VK
Pozlovice 47, tel.: 577 133 750
ogar@ogar.cz, web: www.ogar.cz
10% na pobyt

Lukov PSČ 763 17

Hotel tuskulum 
K Tuskulu 137, tel./fax: 577 911 413
e-mail: tuskulum@tuskulum.cz
10% na ubytování

Malenovice PSČ 739 11

HosPoda u veliČků

Malenovice 47, tel.: 558 677 862
5% na pivo

Murfreesboro (Tennessee, USA)
konzulát vk v tennessee

George & Nancy Volak
Rock Haven Lodge – Family Nudist Park 
462 Rock Haven Road, Murfreesboro,
TN 37127, USA, tel.: 615–896 35 53
web: www.rockhavenlodge.com
e-mail: relax@rockhavenlodge.com
20% na vstupné

J	příjemný rodinný hotel vhodný pro rodin-
	 nou rekreaci, firemní akce, školení
J	v dosahu upravené zasněžované sjezdov-
	 ky, večerní lyžování, běžecké tratě
J	Slevy na lyžařských vlecích pro ubytované
	 až 30%. J Lyžařská a snowboardová
	 škola se slevou 10%.J Restaurace s širo-
	 kým		výběrem jídel místní i světové kuchyně
J	nejen slivovice, nebo hruškovice s hruš-
	 tičkou, ale také
	 ostatní speciální
	 destiláty Rudolfa
	 Jelínka…

756 57  Horní Bečva 355
tel.: 571 620 500
fax: 596 115 357
email: info@hotelvalaska.cz
web: www.hotelvalaska.cz
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Vranča
756 04  Nový Hrozenkov

tel.: +420 571 451 870
fax: +420 571 451 780

permonik@hotelpermonik.cz
www.hotelpermonik.cz

Držitelům
Valašských pasů

poskytujeme slevu
3% na ubytování.

Hotel Permoník
se nachází v Beskydech na Valašsku (670 m n. m.) 
20 km od okresního města Vsetín v údolí Vranča.
Vysoký komfort služeb, ubytování
s možností aktivního odpočinku
pro jednotlivce i skupiny po celý rok.

4  150 lůžek  4 pokoje vybaveny soci-
álním zařízením, TV + SAT a telefo-
nem  4  celodenní stravování, vyhlá-
šená Valašská kuchyně  4  noční bar
se salonkem, kongesové centrum  4  
venkovní vyhřívaný bazén, tenisový kurt s umělou
trávou a osvětlením  4  dvoudráhová kuželna, tělo-
cvična, fitness centrum, horská kola, kulečník  4    ly-
žařský vlek s nočním osvětlením  4  sauna a masáže

Napajedla PSČ 763 61

r+r transPort – imigrační úřad VK
Kvítkovická 1527, tel.: 577 922 290
e-mail: rrtransport@rrtransport.cz
4% na všechno

Nový Hrozenkov PSČ 756 04

Horská cHata koHútka

imigrační úřad VK, Nový Hrozenkov 241
tel.: 571 451 790, 601 521 471
info@kohutka.cz, www.kohutka.cz
10% v den narozenin zákazníka

Hotel Permoník – imigrační úřad VK 
Nový Hrozenkov – Vranča 
tel.: 571 451 870, fax: 571 451 780
e-mail: permonik@hotelpermonik.cz
web: www.hotelpermonik.cz
10% z pultové ceny ubytování

Horský Hotel Portáš

Nový Hrozenkov 244, tel./fax: 571451106, 
604 767 827, www.hotelportas.cz
e-mail: hotel@hotelportas.cz
10% na ubytování s plnou penzí,
5% s polopenzí

Nový Jičín PSČ 741 01

ic nový JiČín – Imigrační úřad VK 
U Žerotínského zámku, Úzká 27
tel.: 556 711 888, www.novyjicin.mic.cz
e-mail: icentrum@novy-jicin.cz
rady za všechny prachy – zdarma

na skalkácH–imigrační úřad VK
penzion–restaurace–chatová osada
Skalky 932, tel.: 556 708 817,
777 780 520, fax: 556 709 442
e-mail: nemeckova@nemeckova.com
web: www.nemeckova.com
5% z ceny valašských specialit,
10% na ubytování v chatkách

okresní vlastivědné muzeum

nový JiČín

Žerotínský zámek, tel.: 556 701 156 
50% na vstupné do Žerotínského zámku

sPort Park 
B. Martinů 1, hala Tatrovanka
tel.: 556 702 868, www.sport-park.cz
e-mail: sport@sport-park.cz
sleva 100% držitelům pasu starších 90let
nebo sleva 10% po předložení kuponu

Olomouc PSČ 772 00

ck PressburG

Železniční 4, 772 00 Olomouc
tel.: 585 104 114, 117, 118
web: www.ckpressburg.cz
e-mail: sekretariat@ckpressburg.cz
5% sleva na vybrané pobyty

Ostrava PSČ 702 00

rock Point – Imigrační úřad VK
Novinářská 6A/3178, Obchodní centrum 
Futurum, 702 00 Ostrava, tel.: 596 614 154 
e-mail: ostravafuturum@rockpoint.cz
web: www.rockpoint.cz
5% na zboží v provozovnách: Ostrava, 
Praha, Brno, Liberec, Hradec Králové

elPas – výroba klíČů 
Smetanovo náměstí 8B, tel.: 596 126 208, 
596 112 703, lpas@elpas.cz, www.elpas.cz
5% na uzamykací systémy, dveře, trezory

Gts international

Denisova 5, tel.: 596 115 324, 596 115 326, 
web: www.gtsint.cz, 3% v GTS Ostrava na 
všechny své produkty mimo karty, množ-
stevní sleva při objednání 1000 osob na 
jeden let – extra bonus, letenka zdarma

maltex

Přemyslovců 55, tel.: 608 747 480
7% na tapetování, nátěry, kladení kober-
ců, malování čistou technikou (možno 
i na kobercích), montáže sádrokartonů a 
minerálních podhledů

Hornické muzeum okd
Pod Landekem 64, Ostrava-Petřkovice
tel.: 596 131 803, 804, 50% na vstupné

Ostravice PSČ 739 14

Hotel odra

Ostravice 327, tel.: 558 682 287,
558 682 113, e-mail: odra@applet.cz
web: www.hotel-odra.cz, 5% na ubytování

Příbor PSČ 742 58

alPisPort centrum

9. května 1134, tel.: 556 722 266
e-mail: obchod@alpisport.cz
web: www.alpisport.cz, 5% na zboží

Hostinec u ČecHů

Hukvaldská 1074, tel.: 556 723 772
10% na Slezský řízek

městské muzeum – stálá exPozice

s. freuda, tel.: 556 725 191
50% ze vstupného

restaurace mexico – imigrační úřad VK   
Frenštátská 166, tel.: 556 725 831
e-mail: jkabat@cbox.cz
5% na mexická a valašská jídla

Rajnochovice PSČ 768 71

Hotel „na troJáku“ 
Rajnochovice 448, tel.: 573 391 090,
571 442 555–6
10% na specialitu plněný bramborák

Roštín PSČ 768 03

rekreaČní areál kamínka

768 03 Roštín, tel.: 573 368 150, 
776 775 634, web: www. kaminka.cz
e-mail: kaminka@kaminka.cz
15% na ubytování

Rožnov p. R. PSČ 756 61

Hotel eroPlán

Horní Paseky 451, tel.: 571 648 014–5, fax: 
571 648 222, web: www.eroplan.cz
e-mail: hoteleroplan@hoteleroplan.cz
sleva dle specifikace v hotelu

ic valašskéHo království

Palackého 484, tel.: 571 655 196
e-mail: ic.roznov@valasske-kralovstvi.cz
web: www.valasske-kralovstvi.cz
sleva 5% na vlastní produkty

Hotel Forman nabízí kvalitní a moderní ubyto-
vání v 21 dvoulÛÏkov˘ch pokojích a tfiech

apartmánech v klidném prostfiedí v blízkosti
centra. V hotelu je snídaÀová restaurace.
Celodenní stravu zaji‰Èuje stylová Vala‰ská koliba
Kordulka, která je souãástí areálu Hotelu Forman.
Hotel má hlídané parkovi‰tû a nonstop recepci.

Vala‰ská koliba Kordulka, jedineãná sv˘m inte-
riérem a kapacitou (100 hostÛ), nabízí  vyni-

kající kuchyni, kde nechybí ani tradiãní vala‰ská
jídla a vyzkou‰et mÛÏete i dobrá odrÛdová vína.
Koliba je také vhodná k pofiádání oslav, svatebních hostin a firemních veãírkÛ. KaÏd˘
pátek se u nás také mÛÏete pobavit pfii Ïivé hudbû rÛzn˘ch ÏánrÛ.

K pfiíjemnému posezení
v klidném prostfiedí

Vás zve personál Hotelu
Forman a Vala‰ské koliby

Kordulky.

HOTEL FORMAN
Vala‰ská koliba
KORDULKA

������
Rekreaãní 684

756 61 RoÏnov p. R.
tel.: 571 629 109

mobil: 606 664 698
Koliba Kordulka

tel.: 571 654 046

R. B. ORBITA rekreační a školící středisko
tel.: 571 648 256, fax: 571 648 254
Rožnov pod Radhoštěm, Radhošťská 574, 756 61, (4km pod Radhoštěm)
e-mail: orbita@rborbita.cz, web: www.rborbita.cz

– hotelové ubytování – billiard – celodenní strava
– kulečník – denní bar – automaty

Sleva 10% z ubytování s plnou penzí.

Koliba U Záryša na Pustevnách
Pustevny

756 56  Prostřední Bečva 613
tel.: +420 777 701 605
tel.: +420 777 701 602

Stylové prostředí • krajová kuchyně • přijatelné ceny • příjemný personál
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r.b. orbita, rekreační a školící středisko
Radhošťská 574, tel.: 571 648 256
fax: 571 648 254, www.rborbita.cz
e-mail: orbitarecepce@rborbita.cz
10% z ubytování s plnou penzí

tka t klub – kulturní aGentura

Zemědělská 592, tel.: 571 651 233,
571 651 794,6, e-mail: tka@tka.cz
spektrum@tka.cz, web: www.tka.cz
krabička prezervativů zdarma

valašské muzeum v Přírodě

Palackého 147, tel.: 571 757 111
fax: 571 654 494, web: www.vmp.cz
e-mail: muzeum@vmp.cz
50% na vstupné do Valašské dědiny

Rusava PSČ 768 41
obecní úřad – ProdeJna keramiky

– Imigrační úřad VK, Rusava 248
tel.: 573 392 217, 5% na veškeré zboží

Růžďka PSČ 756 25
Penzion dušná

Růžďka 55, tel.: 571 443 014
e-mail: penzio@penzion-dusna.cz
www.penzion-dusna.cz, 5% na ubytování

Stari Grad (Chorvatsko) 

bistro PenGuin

Trk Škor, Stari Grad, ostrov Hvar, 
Dalmácie – Chorvatsko,  tel.: 556 709 439
5% na vše, speciality české a moravské 
kuchyně, pivo Budvar, vše za směšné 
ceny uprostřed drahého Chorvatska

Šenov u N. Jičína PSČ 742 42
Hotel salaš – Imigrační úřad VK
Na Salaši 187, tel.: 556 708 880
hotel-salas@iol.cz, www.hotel-salas.cz
10 % na místní speciality

Štramberk PSČ 742 66

Hotel roubenka

Dolní 790, tel.: 556 852 566–7
5% na konzumaci jídla blíže
specifikovaného v restauraci

muzeum štramberk

Náměstí 31, tel.: 556 852 284
50% ze vstupného

Tichá PSČ 742 74
cafe bar santos 
Tichá 272, tel.: 556 858 313, 608 100 690 
každé desáté pivo na osobu zdarma

Trojanovice PSČ 744 01

Hotel ráztoka*** 
Trojanovice 364, tel.: 556 835 869
fax: 556 835 952, e-mail: info@raztoka.cz
web: www.raztoka.cz, 10% na ubytování

Hotel „u kociána“ Imigrační úřad VK
Trojanovice 183, tel.: 556 835 206
604 858 967, www.hotelukociana.cz
e-mail: hotel@hotelukociana.cz
5% na ubytování

skialPin Pustevny

Trojanovice, tel.: 556 830 805, 556 835 993

pustevny@skialpin.cz, www.skialpin.cz
Pro držitele Val. pasu starší 60 let na po-
žádání snížení rychlosti lanovky na 0,75 
m/s – jízdné pro 2. psa a kočku zdarma

Uherský Brod PSČ 688 01

cestovní aGentura Jumbo 
Imigrační úřad VK, Masarykovo nám. 102
tel.: 572 635 833, www.jumbo.zl-kraj.cz
e-mail: ca.jumbo@tiscali.cz
5% z ceny ubytování ve VK

Valašské Meziříčí PSČ 757 01

královská observatoř

Hvězdárna valašské meziříČí

Vsetínská 78, tel.: 571 611 928
20% na vstupné

Varnsdorf PSČ 407 47

ca PoHoda – Imigrační úřad VK 
Národní 3003, 407 47 Varnsdorf 
5% na mapy, průvodce a drobný prodej

Velká Bíteš PSČ 595 01

Pěstitelská Pálenice – Imigr. úřad VK
Kpt. Jaroše 78, e-mail: staza@iol.cz
tel.: 566 532 284, fax: 566 533 178
1% za služby spojené s vypálením
švestkových kvasů

Velké Karlovice PSČ 756 06

Horský Hotel tatra – Imigr. úřad VK
Na Mikulcově 505, tel.: 571 444 322–3

info@hoteltatra.cz, www.hoteltatra.cz
10% na ubytování z cen „sezona“

rekreaČní středisko školka

– Imigrační úřad VK, Velké Karlovice-Lés-
kové 151, tel.: 571 459 157, 724 022 483,
e–mail: olymp.tr@telecom.cz
web: www.olymptrebic.cz
5% na ubytování

Veřovice PSČ 742 73

Hostinec dolní dvůr

Veřovice 28, tel.: 556 857 190
dolni-dvur@post.cz, 10% na ubytování

Vizovice PSČ 763 12 

Hotel valašský šenk vizovice

– Imigrační úřad VK, Lázeňská 451
tel.: 577 452 652, www.senkvizovice.cz 
e-mail: info@senkvizovice.cz
10% na ubytování

Všemina PSČ 755 01
Park Hotel všemina

Všemina 300, 763 15 Slušovice
tel.: 577 116 611, e-mail: hotel@vsemina.cz
 web: www.vsemina.cz, děti do 11 let a do-
mácí mazlíčci ubytování zdarma

Zlín PSČ 760 01
obuvnické muzeum zlín

tř. T. Bati 1970, P.O.BOX 175
tel.: 577 213 978
50% na vstupné do muzejní expozice

Na Mikulcově 505
756 06 Velké Karlovice

+420 571 444 323
+420 571 444 322

e-mail: info@hoteltatra.cz
web: www.hoteltatra.czPro držitele Valašských pasů sleva 10 % na ubytování z cen „sezona“

Restaurace Bavorsk˘ dvÛrRestaurace Bavorsk˘ dvÛr

oslavy *
akce do 40 osob *

hotovky *
3 druhy piva *

toãená kofola *

* salónek s prodejní  
galerií obrazÛ� 

* ubytování pro firmy

* obchÛdek s ãerstv˘m
peãivem

ChuÈ bavorsk˘ch specialit – jen v na‰í restauraci Bavorsk˘ dvÛr
na Sokolské ulici ve Vala‰ském Mezifiíãí, tel.: 571 611 161
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• ubytování • stravování
• snack bar • sauna
• night bar • bazén
• fit centrum • tenis
• salonky • whirlpool

Držitelům Valašských pasů poskytujeme 10% slevu na ubytování

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

hotel
mesit

Beskydský hotel RELAX***
Lesní 1689, 756 61 Rožnov p. R.
Tel.: +420 571 648 100-4
Fax: +420 571 648 106
web: www.hotelrelax.cz
e-mail: hotel-relax@applet.cz

Hotel s 85 dvoulůžkovými pokoji a 3 apartmány, s velkým
rehabilitačním centrem, dvěma bazény, tenisovým kurtem, minigolfem, fitcentrem a kuželnou je vhodným místem
k relaxačním pobytům i rodinné rekreaci. Hotel má 7 školících místností s kapacitou až 200 míst pro pořádání malých
meetingů i velkých kongresů. Je situován na kopečku uprostřed lesoparku asi 20 minut pěší chůze z centra města.
V okruhu několika kilometrů v pohoří Beskydy je řada možností pro lyžování, cyklistiku, letní i zimní turistiku…

Stejně jako je dále šlechtěn zázračný strom
Klobásovník, pracujeme i na obalech jeho
plodů. Pro letošní rok jsme připravili nové,
ještě hezčí obaly, které budou plodům
Klobásovníku více slušet a podle kterých je
v obchodech snadněji najdete.
Rovněž bychom chtěli poděkovat tiscícům
našich příznivců, kteří se zapojili do soutěže
Klobáskobraní  a poblahopřát výhercům.
Informace o nové připravované soutěži
najdete na níže uvedených internetových
adresách.

Dárky z Valašského 

království

semínkové dopisnice
Valašský pas

samolepka na auto 
keramické nádoby na slivovici

kalíšky a hrnečky
mince Jurovalšár

slivovice
publikace o slivovici

valašské švestky  
v čokoládě

vína
dárkové kazety

pohlednice
průvodce po VK…

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

Dodavatel svařovacích služeb nejen pro Valašské království
Prodej	 a	 servis	 svářecí	 techniky,	 elektronářadí,	 příslušenství.	 Binzel,	 Alfa-In,	
Einhell,	Fronius,	Autogen,	Telwin,	Narex,	Protool,	Ferm,	Makita,	Speedglas…
���	��	Skotnice	���,	tel./fax:	���	���	���
e-mail:	info@svarmetal.cz,	web:	www.svarmetal.cz
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Brumov-Bylnice
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Informační centrum Valašského království Rožnov pod Radhoštěm, Palackého 484, 756 61  Rožnov p. R., tel.: +420 571 655 196, e-mail: ic.roznov@valasske-kralovstvi.cz

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

Chcete chvíle svého volna prožít zajímavě,  
oddychnout si a ještě přitom něco zažít 

nebo se něco nového naučit? Zažijte alespoň den 
ve Valašském království! Den plný zážitků, pocitů…  

SPORT A RELAx

TRADICE, 
POHODA, 
ZáBAVA

VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ
vyzkoušejte naše 

BALÍČKY ZÁŽITKŮ

OBJEVUJTE 

Vyberte si Balíček zážitků z naší nabídky na www.valasske-kralovstvi.cz/balickyzazitku nebo nás kontaktujte
a my vám poradíme a Balíček sestavíme. Balíčky si také můžete zakoupit v síti vybraných informačních center,

hotelů, cestovních kanceláří, cestovních agentur, průběžně i v síti dalších provizních prodejců.
Při zakoupení Balíčku obdržíte zážitkový kupon, ve kterém k vašemu Balíčku zážitků naleznete potřebné informace. 

Aktuální seznam prodejních míst
naleznete na našich webových stránkách.

www.valasske-kralovstvi.cz

ADRENALIN


