
Zajímavosti z Valašského krá-
lovství na vlnách Rádia Čas: 
Ostravsko 92,8 FM b Slezsko 
89,5 FM a 98,3 FM b Valašsko 105,9 FM:
Vsetín 96,1 FM, Valašské Meziříčí 96,3 FM,
Hranice 97,9 FM b Zlínsko 103,6 FM

Valašské království děkuje městům, obcím a všem, kteří mají v těchto novinách svoji prezentaci, za jejich podporu a spolupráciPODĚKOVÁNÍ

Vyberte si Balíček zážitků z naší nabídky na www.balickyzazitku.cz 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.balickyzazitku.cz, www.valasske-kralovstvi.cz
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CK Valašského království Rožnov pod Radhoštěm, Palackého 450, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel.: +420 571 655 196, tel./fax: +420 571 619 444, e-mail: info@valasske-kralovstvi.cz
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Z DOMOVA

EDITORIAL: 

Vydejte se na svoji Cestu z města…
Máte plné zuby civilizace a nevíte, 
kde vám hlava stojí? Chcete se ale-

Většinu života jsem spojil s cestováním 
a v posledních 12 letech i s cestovním 
ruchem. Život v různých exotických 
kulturách mě naučil dívat se na věci ne-
jen očima Evropana a dal mi úžasný, ale 
bolestivý dar srovnávat.
Proto těžce nesu ohromnou byrokrati-
zaci a politizaci nejen cestovního ruchu, 
ale i našeho života a s nostalgií vzpomí-
nám na chvíle ne tak dávné, kdy jsme 
měli alespoň chvíli pocit, že byrokracie 
slouží lidu a ne lid byrokracii. Denně 
se při své práci setkávám s případy, kdy 
logické, racionální a smysluplné uvažo-
vání již nemá šanci proti byrokratické 
či politické moci. V důsledku toho je 
nepředstavitelně mrháno energií, inteli-
gencí a časem schopných lidí. I ty sebe-
lepší myšlenky postavené na skutečných 
hodnotách až příliš často prohrávají svůj 
boj s dokonalými úřednickými „paskvi-
ly“, které by ve světě, kde vládne rozum, 
nemohly přežít ani vteřinu. 
A nejhorší je, že nám, veřejnosti, to vše 
připadá jako samozřejmost. Málokdo 
ještě věří, že s tím lze něco dělat a již 
téměř nikdo není ochoten obětovat svůj 
čas a energii tomu, abychom vrátili re-
spekt skutečným hodnotám, pro které 
bychom měli žít.
Dobrým příkladem je i byrokratický tlak 
na co největší byrokratizaci rekreačních 
a volnočasových aktivit. Rekreace a do-
volená by vlastně měla být únikem od 
byrokratizace našeho každodenního ži-
vota, ale dnes se pomalu, ale jistě stávají 
jen další její doménou. Mnoho zájezdů, 
organizovaných pro široké masy ob-
čanů, sleduje jediný cíl – co nejrychleji 
a organizovaně „zrekreovat“. I „pozná-
vačky“, kdy plné autobusy lidí „prolít-
nou“ ty „nejprofl áknutější“ místa, jsou 
realizovány způsobem, který bychom 
jen těžko mohli považovat za rekreační. 
Z akcí a zájezdů jsou předem vyloučena 
jakákoli překvapení a vše je rozplánová-
no na minuty… Kdo z vás si na takové 
dovolené odpočine?
Jsme zde nejen proto, abychom svými 
aktivitami pomohli vrátit správný obsah 
slovům rekreace, dovolená, volnost, svo-
boda, odpočinek, překvapení, zážitek 
apod., ale zejména povzbudili zdravý ro-
zum a všechny, kdo v něj ještě věří. Vězte 
tedy, že nejste ve svém boji sami…
Let’s give wisdom a chance – Dejme 
šanci rozumu! 

 Tomáš Harabiš

Dárky z Valašského království
semínkové dopisnice• 

Valašský pas• 
samolepka na auto • 
keramické nádoby• 

na slivovici
kalíšky a hrnečky• 
mince Jurovalšár• 

slivovice• 
publikace Valašský král• 

valašské švestky v čokoládě• 
mapy• 

dárkové kazety• 
pohlednice• 

Balíčky zážitků• …

balíček zážitků
Valašského království

Tento projekt 

je spolufinancován 

Evropskou unií 

a Zlínským krajem.

Va

Objevujte Valašské království a vypravte se do Švestkozemě……

•

• 
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spoň na chvíli válet na louce, ztra-
tit v lese, bydlet v lesní boudě bez 
elektřiny a používat místo záchodu 

kadibudku? Myslíte si, že 
nejlépe ušetřené peníze 
jsou ty, které nemusíte ni-
kdy vydělat? Tak právě pro 
vás je tady naše „CESTA 
Z MĚSTA“.
Po celodenním toulání 
v přírodě složíte hlavu 
v lesní boudě hluboko 
v beskydských a valašských 
lesích. Všechny boudy na-

bízí široké možnosti romantických 
výletů do přírody. V závislosti na 
sezoně například sbírání hub či les-
ních plodů, fotografování přírod-
ních krás, zvěře apod. Přehnaného 
komfortu se nemusíte obávat. Les-
ní boudy jsou vybaveny jen základ-
ním nábytkem a příslušenstvím 
– kamny, palandami, základním 
nádobím. Všechno ostatní si mu-
síte poctivě přinést a samozřejmě 
zase odnést… Takže už neotálejte 
ani minutu a carpe diem…

Tomáš Harabiš

Za jakými zážitky k nám jezdíte nejvíce? 
Programy pro fi rmy a skupiny:
1. Studium na fakultě pálení 

a slivovicových věd 
2. Pasování na občany Valašské-

ho království
3. Studium na fakultě Valaš-

ských her a soutěží
Programy pro každého:
1. Letem nad valašským světem 

– paragliding-tandemový let

2.  Den pro dva, relaxace a masáže
3.  Horem dolem na čtyřkolce
4.  Lázeňský relaxační balíček
5.  Mýdlový sen, řemeslné práce
6.  Tarzánie, lana, lezení
7.  Výprava za Radegastovým  

 pokladem, gastronomie
8.  Romantická večeře pro dva
9.  Pohádková relaxace pro dva
10.  Buďte ještě krásnější

www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz
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DOBRÉ TIPY − PARTNEŘI VAŠICH ZÁŽITKŮ

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

 Hotel s 85 dvoulůžkovými pokoji a 3 apartmány, s velkým 
rehabilitačním centrem, dvěma bazény, tenisovým kurtem, minigolfem, fitcentrem a kuželnou je vhodným místem 
k relaxačním pobytům i rodinné rekreaci. Hotel má 7 školících místností s kapacitou až 200 míst pro pořádání malých 
meetingů i velkých kongresů. Je situován na kopečku uprostřed lesoparku asi 20 minut pěší chůze z centra města. 
V okruhu několika kilometrů v pohoří Beskydy je řada možností pro lyžování, cyklistiku, letní i zimní turistiku…

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

Pobyty v prodeji
ve všech CK označených

samolepkou

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

VAŠE DOVOLENÁ ON-LINE
na WWW.ATIS.CZ

KLIKNI 
NA VIRTUÁLNÍ KATALOGY

VYBER A JEĎ!

DOPRODEJ
SLEVA až 50%

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

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

S Valašským pasem
sleva 10 % na ubytování

ádě

„Múdrosť naša nad 
hlúposťú vítězí!“ 
je mottem slavné 
Valašské krá-
lovské univer-
zity, která nad 
„Rokem zdra-
vého rozumu“ pře-
jímá záštitu a s jejím no-
vým logem vyjde v průběhu ledna 
i nová výroční turistická známka na 
rok 2009. Sbírejte turistické znám-
ky! Podpoříte tím zdravý rozum!

Tomáš Harabiš

Turistická známkaValašská královská univerzita má nový znak 
a startuje projekt Zážitkové univerzity a Zážitkové školy!

Slavná „Valašská králov-
ská univerzita – Walla-
chian royal univerzity“ 

má nový znak a s ním 
i nové motto. „Nikdo není taký 
hlúpy, aby u nás nemohl studo-
vat“ vystřídalo „Múdrosť naša nad 
hlúposťú vítězí!“. Ale to není zdale-
ka vše. 
Univerzita se chystá na spuštění 
projektů Zážitkové univerzity 
a Zážitkové školy. K „experimentál-
ním“ fakultám pastevectví, pálení 
a slivovicových věd, pohřební, le-

tectví a kosmonautiky, v únoru 
přibude fakulta aktivit a zážitků. 
Do léta se pak otevře i fakulta 
přírodních a historických věd 
a fakulta gastronomická. Studium 
bude probíhat na místech „aktivit 
a zážitků“ nejen ve VK, ale i na 
zahraničních zastoupeních Univer-
zity. Podrobné a aktuální informace 
o univerzitě se vždy dozvíte na 
stránkách VKU na http://valasske-
-kralovstvi.cz/univerzita.
Tož tak!

Tomáš Harabiš
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PF 2009 – Rok zdravého rozumu 
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Vychází noVá edice 
„Pohlednice Pro 7 smyslů“

Dle našeho názoru, i přes převratný rozvoj 
mobilních a elektronických technologií, nejlepší 
způsob jak udělat vašim blízkým či nepřátelům 
radost, že se vaše dovolená povedla, je povedená 
pohlednice! A vybírat máte z čeho! Valašské krá-
lovství je jedním z největších vydavatelů pohled-
nic a kromě starých známých „příběhovek“ nebo 
„pohlednice jako kráva“, jsme pro v ás letos při-
pravili novou edici pohlednic pro vašich 7 smys-
lů. Dostanete je v lepších obchodech, hotelech 
a informačních centrech. TÝM CK VK

Valašské království na kuchařské olympiádě v erfurtu 
aneb Přijet, vidět, žasnout a zkusit!

Díky zapálení pana Eduarda Kopla, ředitele hotelu Odra v Ostravici, kuchařského artisty Mari-
ána Ledvoně a dalších několika fandů opravdového kuchařského umění, nechybělo na světové 
kuchařské olympiádě 19.–22. 10. 2008 v německém Erfurtu ani Valašské království. Olympiáda 
má pravidelný cyklus 1 × za 4 roky jako sportovní OH. Čtyřdenní snaha nejlepších gastrono-
mických odborníků světa o olympijské pocty měla svoji výsledkovou gradaci ve dnu pátém, kdy 
zcela zaplněný sál erfurtské výstavní haly očekával olympijské vítěze národních týmů, jejichž 
kuchařský věhlas bude po čtyřleté období ozdobou nejen jejich kulinářského umu, nýbrž i pro-
fesně kulturní vizáží dotyčného státu, ke kterému bude s vážností a profesní úctou se obracet 
gastronomický zájem celého světa.
Olympiáda, coby vrchol profesního úsilí, nezažehla pomyslný oheň svého působení v premié-
rový den svého konání, ba ani v počátku olympijského roku, nýbrž již mnohem dříve, prakticky 
v závěrečný den pořádaní předchozího ročníku tohoto největšího gastronomického klání světa. 
Průběžným testem dovednosti a posunu kuchařské výkonnosti byly soutěže mezinárodního 
charakteru s vrcholy světových pohárů v Lucembursku, Singapuru, Chicagu a dalších. Zde se 
kalila ocel soutěžních dovedností do maximální tvrdosti, jež těm nejdovednějším kulinářským 
hutníkům pak zazněla v olympijském medailovém tónu.
Na kuchařské olympiádě bývá mnoho povolaných, avšak málo vyvolených. Někdy tomu tak bylo 
z absence maxima umu, někdy i z důvodu odvrácení se příslovečné míry štěstí. Avšak týmy, které 
ve svých kategoriích hrají dlouhodobý prim, si svou pozici přijely obhájit i na samotný vrchol 
kulinářského Olympu.
V kategorii kuchařské a cukrářské artistiky, v které bylo celkem prezentováno 185 exponátů, 
startovali zástupci z 20 států celého světa, 
bylo uděleno 33 zlatých, 36 stříbrných a 61 
bronzových medailí, ČR získala 2 × zlato 
(Luděk Procházka, Jan Hajný), 6 × bronz 
(Miloš Turek, Josef Kuchař, Anna Strnadlo-
vá, Radech Vach, Zbyněk Ženíšek, Martina 
Kopecká) a 4 × diplom za účast (Marián 
Ledvoň, Ondřej Michal, David Beran, Mar-
kéta Suchá).
Článek ze serveru GastroNews.cz, TH

Zájem světových médií odstartoval 
novou expanzi VK

Masivní zájem 
nejen zahranič-
ních médií, ale 
i zahraničních 
cestovních 
kanceláří o spo-
lupráci přiměl 
náš Úřad pro zahra-
niční záležitosti k posílení naší 
zahraniční politiky a pozice VK 
ve světě. VK tak začne mnohem 
rychleji uskutečňovat svůj plán 
„světové expanze“.

První dva kroky, které Valašské 
království podnikne, budou:
1. Navázání nových obchodních 
vztahů se zahraničními cestov-
ními kancelářemi a zajištění 

kompletních služeb 
a programů pro 

jejich klienty 
u nás.
2. Obnovení 

svých zahra-
ničních expedic 

a zájezdů za účelem 
šíření valašské kultury a slávy 
Valašského království.
3. Posílení svého diplomatického 
zastoupení v zahraničí formou 
posílení stávajících a založení 
nových zastupitelských úřadů 
Valašského království.
O konkrétních aktivitách a kro-
cích souvisejících s expanzí vás 
budeme průběžně informovat 
na našich stránkách. TH

©
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Zpráv y Z valašského království

Vážení klienti, partneři a přátelé! 
Ani jsme se nenadáli a máme před 
sebou další nový rok. V našem 
valašském královském kalen-
dáři jsme si ho nazvali „Rokem 
zdravého rozumu“, poněvadž si 
myslíme, že zdravý rozum bude 
potřeba podpořit více než kdy 
jindy, aby ho chudáka neutloukli 
svými razítky byrokrati. Jinak se 
přiznávám bez mučení, že si na 
nové roky zase tak moc nepotr-
pím. Čas vnímám spíše jako ply-
noucí masu něčeho, co stojí za to 
na chvíli zastavit, když to člověk 
potřebuje nebo cítí… 
Proč si neoslavit Nový rok třeba 
když se podaří něco zásadního 
ukončit, začít nebo změnit? Mys-
lím, že shodou okolností letos 
Nový rok slavíme, protože se 
měníme! Mělo by to symbolizovat 
i naše PF. Co k němu dodat? Pojď-
te se s námi nad vše povznést… 
S námi můžete vše dělat s nadhle-
dem a jinak… S námi prožijete 
chvíle pro vašich 7 smyslů…
Děkujeme vám za přízeň a spolu-
práci. Pour féliciter…

TÝM CK VK



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

z
á

ž
it

k
o

v
é

 n
o

v
in

y
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Dobré pivo Kozlovické –
z čisté vody ondřejnické

V Kozlovicích k tradičně úspěšné-
mu folkloru, ke stále navštěvova-
nějšímu muzeu Obecná škola, při-
bývá další pozoruhodnost – Valaš-
ský pivovar Kozlovice.
Pouhé dva roky mohli obyvatelé 
Kozlovic stejně jako návštěvní-
ci muzea Obecné školy sledovat 
rychlý postup rekonstrukce hospo-
dářských budov bývalého fojtství. 
Zájem veřejnosti se zvýšil v oka-
mžiku, kdy se proslechlo, že v krás-
ně klenutých prostorách najde své 

Vrtule nabízí neuvěřitelné!
Josef Beneš

Chcete se zhlédnout v zakřive-
ném nebo oboustranném zrcadle? 
Vyzkoušet při hře svůj postřeh či 
poodhalit tajemství fyzikálních 
jevů, optických klamů a iluzí, kte-
ré ukazují na nedokonalost naše-
ho vnímání a na nichž je založen 
nejeden filmový trik? Pak navštivte 
klub s výstižným názvem Vrtule 
– svět her a poznání, který najde-
te v těsném sousedství náměstí ve 
Valašském Meziříčí. 
Interaktivní expozice nazvaná 
„Kdo neviděl, neuvěří!“ nabízí 
desítky předmětů, které si můžete 
osahat, vyhrát si s nimi, případ-
ně jejich pomocí proniknout do 
tajů určitého jevu. Všechny jsou 
opatřeny popisem a vysvětlením, 
jak takový jev vzniká. „Mezi nej-
zajimavější exponáty určitě patří 
zrcadlová síň, lom a odraz světla 
či zakřivená zrcadla,“ říká náš prů-
vodce Ivo Skoček, jinak též vedoucí 
Turistického oddílu mládeže Zlaté 
šípy, který klub provozuje.
Členové oddílu expozici připravo-
vali půl roku. Vydatně jim pomohly 
místní firmy, které jejich nápadům 
vdechly život. „Tomíci“ hledali 
inspiraci na internetu a v cizině, 
kde jsou obdobná centra zábavné-
ho poznání běžná. „Chceme lidem 

bez ohledu na jejich věk nabídnout 
možnost smysluplně využít volný 
čas,“ tvrdí Ivo Skoček. 
Kromě interaktivní expozice se 
ve Vrtuli můžete oddávat klasic-
kým i moderním stolním hrám. 
Nabídnou vám jich tady hned 
několik desítek. Nejste-li příliš 
soutěživí, zato si rádi procvičujete 
svůj důvtip, doporučujeme upřít 
pozornost k množství dřevěných, 
kovových, drátěných i plastových 
hlavolamů. Nechybí mezi nimi ani 
kdysi populární ježek v kleci, zná-
mý z Foglarových románů o klubu 
Rychlých šípů. 
Klub Vrtule – svět her a pozná-
ní působí na Pospíšilově ulici 
12/13, v prvním patře nad bistrem 
a restaurací Mamulka. Otevřeno 
tady mají každé pondělí, středu 
a pátek od 14 do 18 hodin. Bližší 
informace najdete na stránkách 
www.zlatesipy.cz/vrtule. 

P. S.: Toho pravého ježka v kleci 
s plánkem Tleskačova létajícího 
kola Zlaté šípy sice nevlastní, jed-
ním unikátem se ale pochlubit 
mohou. Je jím největší dvoupo-
schoďová postel v Česku, kterou 
členové oddílu vyrobili na letním 
táboře. Megapostel o rozměrech 
6,16 × 3,85 × 3 metry pronikla i na 
stránky Knihy českých rekordů.

Foto: archiv TOM Zlaté šípy

místo domácí pivovar. Očekávání 
posílila i anketa o názvy místních 
piv a slogan pivovaru.
Je nám ctí oznámit, že od 20. pro-
since 2008, dne slavnostního ote-
vření, Valašský pivovar Kozlovice 
nabízí své služby ctitelům dobrých 
piv a chutného jídla. 
Připíjíme mu pivy jeho značek – 
Valašským vojvodou, Kozlovickým 
fojtem a Kozlovjanem.
Věříme, že se s vámi v Kozlovicích 
setkáme. M. Podolská
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Co je Zážitková univerzita a Zážitková škola a kdy a jak bude fungovat?

Zážitková univerZita a Zážitková škola

Zážitková univerzita a Zážitková 
škola vznikla pod „záštitou“ naší 
Valašské královské univerzity a je 
jakousi motivační, komunikační, 
poznávací a i vzdělávací platfor-
mou, prostřednictvím které bude 
moci každý z vás lépe a zajímavěji 
objevovat nejen aktivity a místa, 
ale zejména sám sebe! 
Objevování probíhá samozřejmě 
formou studia na škole či na uni-
verzitě. Ke studiu se přihlásíte tak, 
že si na některém z lepších dis-
tribučních míst (CK VK, vybrané 
hotely, provozovatelé aktivit, IC, 
webové stránky apod.) koupíte 
studijní sadu, která se bude skládat 
ze studentského průkazu, inde-
xu vyvolené fakulty a průvodce 
studiem nebo žákovské knížky 
a průvodce studiem.

Studentský průkaz 
Studentský průkaz by vás měl 
zejména jako „studenta“ pobavit, 
ale později s platnou roční znám-
kou bude moci sloužit i jako doklad 
o „studiu“, se kterým budete moci 
čerpat různé bonusy a slevy apod.

Index ke studiu na fakultě 
XY a žákovská knížka
Zážitková univerzita je rozdělena 
na jednotlivé fakulty, které jsou 
tematicky zaměřeny:
• Fakulta aktivit a zážitků – je 
zaměřena na „výuku“ – poznává-
ní aktivit (např. lanové aktivity, 
jízdu na koni, paragliding, zimní 
aktivity…)

• Zážitková škola – zahrnuje v sobě 
všechny možné témata k pozná-
vání – aktivity, muzea apod., ale 
je zaměřena na děti, školy a rodiče 
s dětmi.
• Fakulta historických a přírod-
ních věd – je zaměřena na „výuku“ 
– poznávání muzeí, galerií, expozic 
apod.
• Fakulta kulturních a múzic-
kých věd – je zaměřena na „výuku“ 
– poznávání kulturních akcí, pro-
gramů, hudebních festivalů apod.
• Fakulta gastronomická – je 
zaměřena na „výuku“ – poznává-
ní místní gastronomie, krajových 
pokrmů a specialit.
• Fakulta pálení a slivovicových 
věd – je zaměřena na „výuku“ 
– poznávání místních tradic výroby 
destilátů, ochutnávky apod.
• Experimentální studium – zahr-
nuje specifické druhy studia, typic-
ké pro konkrétní partnerské regi-
ony či zájmové skupiny nebo jen 
nápadité programy. Jedná se např. 
o Fakultu milovníků vín, Fakultu 
pastevectví, Fakultu lékařskou, 
Fakultu letectví a kosmonautiky, 
Fakultu pohřební apod. 
Každá fakulta (mimo experimen-
tální studium), má nebo bude mít 
postupně své vlastní „studijní 
indexy“. Zážitková škola má svoji 
„žákovskou knížku“. 

Jak 
budou indexy a žákovská 
knížka fungovat?
Jako „studenti“ či „žáci“ navštívíte 
„studijní místo“ nebo „kampus“ 
a splněním „předmětů“ (aktivity, 
úkolu apod.), které se na studijních 
místech vyučují, získáte zápočet 
(většina předmětů je volitelných, 
některé však bude možné studovat 
pouze organizovaně a při dokto-

randském studiu). 
Seznam studijních míst 

a kampusů, kde budete moci 
tyto zápočty získat, bude sou-

částí „Průvodce Zážitkovou 
univerzitou a Zážitkovou ško-

lou“. Zápočet nebo razítko „spl-
něno“ bude možné získat pouze 

za splnění aktivity/úkolu. Studium 

může probíhat individuálně 
nebo organizovaně. Při získá-
ní X zápočtů můžete získávat 
naše „akademické tituly“. 
Musíte však zaslat kopii inde-
xu nebo naskenovaný index 
nahrát na server ZU a ZŠ. 
Na serveru si však budete 
muset nejdříve vytvořit svůj 
přihlašovací účet, na kterém 
budou o vašem studiu vedeny 
všechny údaje – absolvované 
předměty, získané tituly apod. 
Takže například po získání 5 
zápočtů, bude možné získat 
titul na úrovni bakaláře, při 
získání 10 zápočtů titul na 
úrovni magistra. Poté se bude 
možné přihlásit na „dokto-
rát“, což bude několikadenní 
tematický pobyt či zájezd s progra-
mem postaveným na vámi absol-
vovaných a oblíbených aktivitách. 
Na zážitkové škole získají děti po 
absolvování školy vysvědčení.

Průvodce Zážitkovou uni- 
verzitou a Zážitkovou školou
Bude primárně v elektronické 
podobě součástí webových strá-
nek ZU a ZŠ, které právě vznikají 
na http://valasske-kralovstvi.cz/
univerzita. Bude však i 2 × ročně 
vycházet v tištěné podobě. Prů-
vodce ZU a ZŠ bude obsahovat 
zejména:
• Základní informace o možnos-
tech studia na ZU a ZŠ;
• Přehled existujících fakult a jejich 
studijních předmětů;
• Seznam studijních míst a kam- 
pusů;
• Studijní tipy, náměty na hry…

Studijní místa a kampusy
Poskytovatelé služeb (aktivit, pro-
vozovatelé muzeí, galerií apod.), 
u kterých bude probíhat „studium“. 
Budou označeni buď jako „studijní 
místo“ (v případě jedné aktivity – 
studijního předmětu) nebo pokud 
se bude jednat například o místo se 
zázemím více aktivit (např. hotel), 
získá toto místo označení „kam-
pus“. Všechna tato místa budou 
součástí elektronického a průběž-
ně i tištěného průvodce.

Profesorský sbor a zaměst-
nanci ZU a ZŠ
Profesoři ZU a ZŠ budou většinou 
provozovatelé jednotlivých aktivit. 
Mohou to být však i různé význam-

né osobnosti v oblasti cestovní-
ho ruchu, cestování, zážitkové 
pedagogiky apod. Většina těchto 
osobností však zasedne spíše ve 
„vědecké radě“ naší Univerzity. 
Řadoví zaměstnanci Univerzity 
budou sestaveni z lidí, kteří se sta-
rají o chod celého projektu. 

Ceny & odměny & bonusy 
& slevy
Co Vás „studenty a žáky“ bude 
motivovat k tomu, abyste produkt 
využívali? Bude to zejména:
• Informační hodnota „studijní 
sady“, která bude obsahovat řadu 
praktických informací, vybraných 
pro vaší konkrétní zájmovou skupi-
nu. Jedna se zejména o „Průvodce 
ZU a ZŠ“.
• Forma zprostředkování informa-
cí a aktivit formou Zážitkové školy 
a Zážitkové univerzity je nápaditá 
a věříme, že bude mít tzv. „šmrnc“, 
a bude vás bavit. 
• Soutěž – sbírání zápočtů. Pro 
některé z vás půjde jen o soutěž 
v rámci rodiny či skupiny přátel, 
pro jiné půjde o motivační soutěž, 
při které se bude rozvíjet jeho osob-
nost nebo bude překonávat své 
hranice. Zároveň po získání určité-
ho množství zápočtů, bude motiva-
cí získání „akademického titulu“, 
který vám bude zaslán s drobnou 
cenou. Čím vyšší „akademický 
titul“, tím hodnotnější cena. Záro-
veň budete zařazeni do slosování 
o ceny hodnotnější.
• Bonusy a slevy – ty pro vás prů-
běžně získáváme jak od samotných 
poskytovatelů služeb, tak vám je 
poskytneme v rámci našich organi-
zovaných akcí.
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ZáJem o oBčanství 
vK prudce roste!

Nevíme, zda za to může světová ekono-
mická krize, prohrané volby ODS či náš 
vyhraný spor s exkrálem Polívkou, ale 
zájem o získání občanství Valašského 
království v posledních měsících prudce 
roste. 
Naše „imigrační“ každý týden udělí 
občanství desítkám žadatelů z celého 
světa. Jsou mezi nimi zejména přední 
manažeři českých a světových firem. Že by 
si chystali zadní vrátka? Ať už jsou jejich 
důvody jakékoliv, je to jasným signálem 
vzrůstajícího povědomí o naší monarchii, 
její kultuře, folkloru, sportu a dalších 
jejich aktivitách. Jste-li skupina a o naše 
občanství máte zájem, můžete využít 
našeho imigračního programu „Pasování 
na občany VK“ ( www.balickyzazitku.cz)
Vězte, že nebudete litovat… TH

Afghánský pilot získal 
politický azyl ve Valaš-

ském království

Naše výstava „Vyvalte sudy“ ozdobila Czech Fest 2008 v São Paulu
Výstava o historii českého piva – Vyvalte sudy, kterou pro Generální konzulát Čes-
ké republiky v São Paulu navrhlo naše Grafické studio Valašského království, je 
k vidění v restauraci Tarsila (hotel Intercontinental). 
Výstava byla součástí Czech Festu 2008, který si klade za cíl podpořit český obchod 
v Brazílii a představit české tradice kulturní, gastronomické a také pivovarnické…
Výstava byla vystavena během zahajovacího a závěrečného (státní svátek 28. 10.) 
koktejlu akce Czech Fest v hlavním sále a ve dnech gastronomického týdne v restau-
raci Tarsila v hotelu Intercontinental. Během 4 dnů zde podávali česká jídla 2 čeští 
kuchaři z pražského řetězce Ambiente a probíhala také ochutnávka českých piv. 
Výstava byla využita i na semináři o českém pivu s degustací pro brazilské odborní-
ky. Obecně měla velký úspěch mezi odborníky i laiky, proto se pan velvyslanec Ivan 
Jančárek rozhodl nechat si výstavu též vyrobit a využít ji v příštím roce.

Ze světa

Kolik jazyků znáš, tolikrát si Valachem
Nevhodné pro děcka a distingované dámy

Po dlúhém skúmání sem vylučovacú 
metodú dospěl k závěru, že valašština je 
najlibozvučnějším jazykem svjeta. Moja 
vylučovací metóda je postavená především 
na tem, že je vylúčeno, aby temu tak neby-
lo. Nesmíme ale ve vlastnej jedinečnosti 
zapomínat na naše nevalašské súsedy a na 
cizince, keří do našeho královstvjá zaví-
tajú. Abychom si vzájemně porozumněli, 
mosíme ovládat kapku vjac jak obvyklé 
čtyři jazyky, tedy jeden ve vlastnej hubě, 
jeden uzený hovězí na talířu a dva v komis-
ňákoch, ináč bysme sa dostali do situace, 
ve kteréj sú Maďaři na južném Slovensku. 
Pro trúby, co seďijá doma za pecú, uvedu 
příklad. Maďar vysvětluje, co je to fčela: 
„Á čella to taký malý izé, líta jak táčik, ščí-
pe jak feferón, celofán krídla má, pruhova-
ný tričko nosí, sere sladký vazelín a bútlavý 
strom garážuje.“

Mosím bohužel konstatovat, že na Slo-
vensku sú v nekerých vjecách před Vala-
chama napřed. Třebas o chvílu dřív než na 
Valachoch tam vycházá sluníčko. Přesto 
sme sa s nima rozešli, a to právě gvúlivá 
špatnému tlumočení. Gdyž sa prvně po 
tej sametofce naštívili Havel s Čarnogur-
ským, se slzú v oku spomněli na dlúhá léta 
strávená v kotelni. Pak došlo na přectavo-
vání manželek, při čem sa přihodila jazy-
ková nehoda, gdyž byl slovenský pojem 
„manželka kúriča“ nesprávně přeložený 
do češtiny jako „choť topiče“. Taková je 
pravda, čestné marokánské. 

Tolik naši východní súsedi. Na severu sú 
našimi najbližšími súsedmi Ostraváci. 
Sme od seba enem přes Ondřejník a pře-
sto si moc nerozumíme. Tož to zkusim 

ostravacki. Hafo lidi sa furt pta, co je to 
cyp, hajcman nebo buty. Hlavni zasadou 
ostravskeho jazyka je, že nema dluhe 
samohlasky a už vubec ni suhlasky. Všech-
na slova se vyslovuji razně a kratce, bo na 
vic neni čas. Specificke je použivani před-
ložky „do“. Ostravak nikdy neřekne „jdu 
k doktorovi“, ale vždy a jedině „idu do dok-
tora“. Zde je pravděpodobně patrny vliv 
anglicky: „go to the (hell)“. Velmi časta je 
debata, zda některa slova psat s „y“ nebo 
„i“. Sama ostravština, podobně jako život 
a prace tamnich obyvatel, je tvrda. Nazor-
nym přikladem sporu je svar o podobu slo-
va „cycek“. Po vyčerpavajicim přemyšlani 
sem došel k zavěru, že rozhodujici je veli-
kost. Menši, do velikosti č. 3, jsou tvrdši, 
a tedy „y“. Velke – čisla 4 až 10 – jsou při-
rozeně měkči a tedy pišeme i vyslovujeme 
„i“. U slova „cyp/cip“ je to přesně naopak, 
hranici je velikost 12 centimetrů. 
Ostravaci se oslovuji zasadně prvnim 
padem jednotneho čisla: „Ty, Jarek“. 
Vyplyva z toho, že ostravština si vysta-
či s pouhymi šesti pady. Zvlaštnosti ve 
vyslovnosti je změna „v“ na „f“: sfeter, fče-
la, sfička. Unikatem, nemajicim v českych 
dialektech obdoby, je vyslovovani i psani 
pismene „y“ po „ř“. V ostravske vyslov-
nosti se měkke „i“ vyskytuje sporadicky 
(bijok, ist, liščit), a tak je logicke, že se 
vyslovuje i piše „břyla, křyvy, břydky“ 
apod. Pro představu paru přykladu z ost-
ravsko-českeho slovnika:
Chuj z tym! – Nevadí. Kantuj se! – Vypadni. 
Cyp jak lampa. – Pitomec. 
Bulaty, jak chleba kulaty. – Úplně blbý.
Kuřiš, jak bys koňa prodal. – Zapaluješ si 
jednu od druhé.
Měl plne ryny. – Byl opilý.

Čumiš jak ščur do ryny. – Nevěřícně hledíš.
Vydupali haviřa, nedali mu haliřa. – Kupó-
nová privatizace.

Za hranicama už ale buďme napozoru. Ve 
Španělsku je tarta dort a torta facka, pollo 
(pojo) je výraz pro kuřacko, ale polla (poja) 
pro mužský pohlavní orgán. Nápisy curva 
peligrosa v Pyrenejích varujú řidiča před 
nebezpečnú zatáčkú, neide tedy o nabíd-
ku služeb v česko-německém pohraničí. 
„Ano“ je výraz pro řitní otvor a valašský 
súhlas „no“ tam berú jako zápor. Pako je 
familiární odvozenina ména Francisco, ale 
normální slovenské méno Marika je nao-
pak dost tvrdým pojmenováním homose-
xuála. Zato gdyž o nekom Španěl prohlá-
sí, že je debil, je enem slabý. Ve Francii je 
mariáš svatba a ne mastění karet. Rakous-
kou prodavačku v hodinářství zasej snadno 
vyvedete z míry požadavkem „eine hure“, 
tedy prostitutky, namísto „eine uhre“, čili 
hodin. 
Tož ale najužívanějším jazyčiskem na 
svjetě je přece enem angličtina, tož v tém 
jazyku nasekáme taky najvjecej chyb. 
Jednú na dovolenkovej procházce po pláži 
sem ze šera zaslechl německy ráčkující 
hlas nejakej robečky a mužné funění: 
„Ehh, och.“ „Are you finish?“ „No, I’am 
Spanish.“ (I gdyž gramaticky správně by 
mnělo být „finished“, enomže to by zas 
nebyla žádná prča, ne?) Imigrační úředník 
zasej može diskutovat s arabským šejkem: 
„Name?“ „Abu Dalah Sarafi.“ „Sex?“ 
„Four times a week.“ „No, no, no… male or 
female?“ „Male, female, sometimes 
camel…“

Jaroslav Jindra, Valaský
královský ústaf pro cuzí jazyky

IndIe malI norsKo

Nejlepší a možná jediný afghánský para-
glidingový pilot Ahmad Jawed Nejrabi 
z Kábulu získal oficiálně politický azyl ve 
VK. Situace v Afghánistánu je z hledis-
ka lidských práv dlouhodobě neúnosná 
a dochází k jejich vážnému porušování 
všemi aktéry, kteří se účastní tzv. boje proti 
terorismu a občas vybombardují nějakou 
skupinku civilistů… VK si na rozdíl od ČR 
zachovává přísnou mezinárodní neutralitu 
a řadí se mezi státy, které patří v oblasti lid-
ských práv mezi ty nejpokrokovější (Kana-
da, Nový Zéland apod.). Ozbrojené síly 
VK do žádných mezinárodních válečných 
konfliktů nasazeny nebudou!
Jawed nadále zůstává v Afghánistánu 
pod naší ochranou a MZV VK uvažuje 
o jeho jmenování honorárním konzulem 
VK v Kábulu. O situaci našich občanů 
v Afghánistánu vás budeme dále informo-
vat na www.valasske-kralovstvi.cz TH
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BRUmoV-BYlNICE

V údolí podHolým vrchem (830m) se rozkládáBrumov-Bylnice, hraničníměstomezi ČR a SR. Jeho do-
minantou je hrad Brumov z počátku 13. století, který střežil důležitou obchodní cestu vedoucí z Uher na
Moravu. Původně pozdně románský hrad byl v 16. století renesančně přestavěn na mohutnou pevnost.
Nejstarší písemná zmínka se vztahuje již k roku 1224, kdy se na královských listinách PřemyslaOta-
kara I. objevuje jméno hradu, který se stal centrem východomoravské oblasti při Vlárskémprůsmyku
a zároveň sídlemmnoha šlechtických rodů.
Díky sousedství s Uhry byli obyvatelé celého kraje sužováni vojenskými taženími. Vlárským průsmykem
postupně pronikala vojska Kumánů, Tatarů, kuruců i  vojska husitská. Obzvlášť krutě se na této části
Moravy podepsala třicetiletá válka, která byla spojena s valašským povstáním.
Ke zdejším historickým zajímavostem patří gotický kostel sv. Václava ze 14. století, židovský hřbitov
a řada soch ve městě, jehož historická část byla v roce 1995 společně s dělnickou kolonií prohlášena za
památkovou zónu. V údolí pod hradem byly založeny čtyři rybníky, které se pak staly zdrojem vody pro
výrobu piva. Zdejší pivovar z roku 1573 je nejstarším průmyslovým podnikem na Valašsku a společně
s přilehlými pivovarskými rybníky tvoří unikátní památkově chráněný objekt, i když pivo už se tam dnes
nevaří. Roku 1964 došlo ke sloučení obcí Brumova a Bylnice a v roce 1976 byly k městuBrumov-Bylnice
připojeny obce Svatý Štěpán a Sidonie. Milovníci historie si jistě nenechají ujít návštěvuměstskéhomu-
zea, které ve svých expozicích připomíná život v podhradí. V budově sídlí i městské informační středisko,
jež poskytuje turistům veškeré potřebné informace.
Město a  jeho okolí, jež naleží do CHKO Bílé Karpaty, nabízí možnost pěší turistiky, cykloturistiky
i  lyžařských túr. K  dispozici jsou mimo jiné sportovní hala, krytý bazén se saunou, letní koupaliště
a tenisové kurty.
Dne 6. 5. 2000 byla na hradě otevřena stálá expozice o historii místa, expozice CHKOBílé Karpaty a Va-
lašského království. O rok později byl jmenován Strážním a hraničním hradem Valašského království.  

Městské muzeum 
a informační středisko Brumov-Bylnice

Podzámčí 861, tel.: 577 330 138
e-mail: muzeumbb@volny.cz

Městský úřad Brumov-Bylnice: 
náměstí Hildy Synkové 942

tel.: 577 305 111, fax: 577 305 112
e-mail: radnice@brumov-bylnice.cz

hradbrumov@seznam.cz
web: www.brumov-bylnice.cz

http://hrad.brumov-bylnice.cz

Báječná místa, akce a aktivity 2009 – Brumov-Bylnice

AktiVity V BrumoVě-Bylnici

kulturní Akce V BrumoVě-Bylnici V roce 2009

1. 4. otEVřENí hRADU PRo VEřEJNoSt
1. 5. mEmoRIál ŠEDého VlKA, soutěžní den pro skautské oddíly
2. 5. SlAVNoStNí ZAháJENí SEZoNY 2009 
 hRADNí Věž – 13. ročník šachového turnaje mládeže s finálo- 
 vým utkáním hraným na hradě formou živých šachů, doprovodný  
 program
30. 5.  DětSKý DEN – zábavné odpoledne pro děti
19. 6. VERNISáž VýStAVY FotogRAFIIí BílýCh KARPAt 
 autoři fotografií Miroslav Pinďák a Pavel Meisl
20. 6. hRADNí tóNY – 14. ročník hudebního festivalu dětí a mládeže
27. 6. RYtířSKá KláNí – odpoledne plné šermu, tance a humoru 
 v podání Skupiny historického šermu BERENDAL

  Fit centrA

Fit studio Brumov
Tělocvična, sídl. Družba 1178,
763 31 Brumov-Bylnice
tel.: 603 975 130, posilovna s no-
vým strojem na posílení břicha.

mImI studio
Sídl. Družba 1188, 763 31 Bru- 
mov-Bylnice, tel.: 608 888 090
Masáže, solárium, pedikúra

  GolF

Soukromé golfové hřiště
tel.: 603 224 900
9 jamek, možnost základní instruk-
táže pro začátečníky, zapůjčení 
míčků a základního vybavení

  koloBěžky

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

 kouPAliště
  A Vodní Plochy

Venkovní koupaliště 13,2 × 25 m
Za areálem FC Elseremo Brumov

tel.: 608 984 661, 732 853 982
Dětský bazén, chrlič vody, divoká 
řeka, masážní trysky, v areálu je 
dále hřiště na plážový volejbal.

  kryté BAzény

Krytý bazén 16 × 9 m se saunou 
Masážní studio – nutno objednat: 
tel. 737 349 937 nebo 603 740 261

Areál ZŠ
sídl. Družba 1178,
763 31 Brumov-Bylnice
tel.: 577 330 215, 608 984 661

  kuželky

Kuželna a tenisový areál restau-
race toPAS
sídl. Družba 1218, 763 31 Bru- 
mov-Bylnice, tel.: 577 330 695
Dvě samostatné kuželkářské dráhy 
a 4 antukové tenisové kurty.

  PAintBAll

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

  sAuny

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

  skAtePArky

Skatepark pod brumovským 
hradem

tel.: 732 768 549
Areál bývalého koupaliště v pod-
hradí je vhodný pro skateboarding, 
agresive inline, Freestyle PMX.

  sPinninG

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

SPINBIKE ClUB Brumov
ul. Kloboucká, 763 31 Brumov-Byl- 

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

  stolní tenis

tělocvična DDm
ul. Široká 184,
763 31 Brumov-Bylnice
tel.: 577 330 586, 732 912 669
Nutná rezervace

  tenis

Areál FC triodyn Bylnice
Pod Strání
ul. Mýto 44,
763 31 Brumov-Bylnice
tel.: 577 331 036
1 antukový kurt

Kuželna a tenisový areál
restaurace toPAS
sídl. Družba 1218,
763 31 Brumov-Bylnice
tel.: 577 330 695
Dvě samostatné kuželkářské dráhy 
a 4 antukové tenisové kurty.
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FRENŠtát PoD RADhoŠtěm
kulturní Akce Ve Frenštátě Pod rAdhoštěm V roce 2009

Městské kulturní středisko ve Fren-
štátě p. R. připravuje na rok 2009 
celou řadu zajímavých akcí.
Sezonu otevře 13.–14. 2. gala 
horobál, ples sportovců spojený 
s celostátním srazem příznivců 
cestování, dvoudenním promítá-
ním vybraných vítězných filmů 
Mezinárodního festivalu outdoo-
rových filmů a besedami. Násle-
dovat bude 19. 2. zábavný pořad 
Nestárnoucí operetní melodie.  
Dne 7. 3. se uskuteční moravský 
vrabec – oblastní kolo soutěžní 
přehlídky folkových, trampských 
a country kapel. 9. 3. vystoupí 
v zábavném pořadu Eva a Vašek 
a 27. 3. se můžete těšit na koncert 
Arakainu. Duben zpestří Veli-
konoční trh, Pidifestival ama-
térských divadelních souborů, 
2. 4. divadelní představení Shirley 
Valentine a 10. 4. koncert Kame-
lotu v rámci „Turné 100 koncertů“.
Dne 9. 5. proběhne hudební soutěž 
Rocková liga. 22.–23. 5. se bude 
konat hudební festival Setkání 
cimbálových muzik Valašského 
království. 29. 5. Kácení máje 
a koncert the hogs. Na 12. 6. je 
naplánován Den města – oslava 
Frenštátu p. R., vystoupení dět-
ských souborů a kroužků, prezen-
tace organizací a spolků města. 

V červnu se bude konat také Kon-
cert žáků hudebních kurzů DK.
V červenci a srpnu proběhnou 
v rámci Frenštátského kulturního 
léta 25. 7. gulášové slavnosti, 
mezinárodní soutěž ve vaření gulá-
še, a 28.–29. 9. hudební festival 
Frenštátské slavnosti.
Ve dnech 7. a 8. 8. se můžete těšit 
na festival FóRum 2009.
Na podzim se uskuteční Salón 
frenštátských výtvarníků – výsta-
va místní výtvarné skupiny.
V září až prosinci proběhnou 
taneční kurzy DK. V rámci Sva-
továclavského hudebního festi-
valu se v říjnu uskuteční koncert 
také ve Frenštátě p. R. 6.–9. 11. se 
bude konat mezinárodní festival 
outdoorových filmů – soutěžní fil-
mový festival, který probíhá ve 25 
městech České republiky. 
martinský trh, oslava patrona 
města Frenštát p. R., proběhne 
13.–14. 11. Na konci listopadu 
bude za doprovodného kulturního 
programu na náměstí rozsvícen 
vánoční strom. V prosinci se usku-
teční Vánoční koncert a Adventní 
trh. Kromě jmenovaných akcí 
budou během celého roku probí-
hat filmová a divadelní představení 
pro žáky a studenty škol z Frenštá-
tu p. R. a okolí.

AktiVity Ve Frenštátě Pod rAdhoštěm

Báječná místa, akce a aktivity 2009 – Frenštát pod radhoštěm

  BowlinG

Bowling megas
Záhuní 1791, 744 01 Frenštát p. R. 
tel.: 777 799 957, 4 dráhy, bar

  cykloturistikA

okruh Radhošťským hře-
benem 
65 km, středně obtížná, vhodná 
pro silniční a treková kola
Rožnov p. R., Zubří, Zašová, Ho-
rečky, Frenštát p. R., Trojanovice, 
Pustevny, Skalíkova Louka, Rožnov.
Z Rožnova se vydáme po místní 
značené cyklostezce – modrá (č. 
6016), která „kopíruje“ hlavní silni-
ci do Valašského Meziříčí. Projede-
me obcí Zašová a dál pokračujeme 
v terénu po lesních cestách. Modrá 
nás bude provázet až na Pustevny, 
kde přejedeme na cykloturistickou 

značenou trasu (č. 46), která nás 
navede až do Rožnova p. R.
Zubří – v centru obce výskyt šaf-
ránu Heuffelova a 700 let starý tis 
červený, nejstarší na Valašsku.
Zašová – Pramen Na Stračce, 
poutní místo s kamenným sloupem 
a obrazem P. Marie.
Horečky – hotel stará Vlčina z roku 
1895, skokanský areál.
Frenštát p. R. – městu dominuje 
novorenesanční radnice, posta-
vená v r. 1891 a filiální kostel 
sv. Jana Křtitele z roku 1640. 
V radnici jsou umístěny originály 
soch pohanského boha Radegasta 
a sousoší Cyrila a Metoděje socha-
ře Albína Poláška. 
Skalíkova Louka – turist. chata.

  Fit centrA

FIt StUDIo PEtRA
Záhuní 407 (bývalá MŠ Záhuní),

744 01 Frenštát p. R.
tel.: 558 675 052, 608 240 095
e-mail: fitstudio.petra@applet.cz
web: www.fitstudio.petra.applet.cz

Fit-centrum
Havlíčkova ul. 32 – přístavba 
radnice-Javorník,
744 01 Frenštát p. R.
tel.: 556 839 090, 603 526 696

Step aerobic s Janou
Tyršova 913, 744 01 Frenštát p. R.
v malé tělocvičně na Tyršové škole
(vchod brankou z ulice Mariánské)

  koně A jízdárny

Jízdárna tJ Slovan Frenštát p. R.
Areál Na Nivách,
744 01 Frenštát p. R.
tel.: 556 835 424, 603 183 495
e-mail: info@tjslovan.cz
web: www.tjslovan.cz

 kouPAliště
  A Vodní Plochy

AQUAPARK
Dolní ulice 1806, 744 01 Frenštát 
p. R., tel.: 556 839 303
web: www.frenstat.info/aquapark
víceúčelový bazén, plavecký bazén, 
dětský bazén, skluzavka, tobogán, 
plážový volejbal, stolní tenis, ob-
čerstvení. Provoz: od května do září

Vodní nádrž Siberie
koupání v přírodní vodní nádrži na 
vlastní nebezpečí

  kryté BAzény

Krytý bazén
U Porážky 902, 744 01 Frenštát p. R. 
tel.: 556 836 240, web: 
www.bazenfrenstat.infomorava.cz
bazén 25 m, sauna



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

z
á

ž
it

k
o

v
é

 n
o

v
in

y

Báječná místa, akce a aktivity 2009 – Frenštát pod radhoštěm

FREN·TÁT
POD RADHO·TùM

Mûsto datuje své poãátky na pfielomu 13. a 14. století. Centrem historické
zástavby je námûstí s radnicí, ka‰nou, souborem barokních soch a zachoval˘m

podloubím 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 Ra-
degasta 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 kultur-
ním, sportovním a turistick˘m centrem s mnoÏstvím
rekreaãních a ubytovacích zafiízení. Tvofiili a Ïili zde v˘-
znamní v˘tvarníci – JanKnebl, Bfietislav Barto‰, Antonín
Strnadel, spisovatelé – Franti‰ek Horeãka, Bohumír
Strnadel-âetyna, sochafi Albín Polá‰ek.
V roce 1884 zde byla zaloÏena Pohorská jednota Rad-
ho‰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 • web: www.frenstatpr.cz

Informaãní centrum mûsta Fren‰tát pod Radho‰tûm
nám. Míru ã. 1, tel.: 556 836 916

e-mail: ic@mufrenstat.cz • web: www.frenstat.info

  kuželky

Restaurace Střelnice
Střelniční 837, 744 01 Frenštát p. R. 
tel.: 556 835 294, dvě dráhy

  miniGolF

minigolf
Místecká, 744 01 Frenštát p. R.
tel.: 604 507 507
Prostranství za barem Markýz.

  motokáry 

Půjčovna motokár
Rožnovská (parkoviště u Dolu 
Frenštát), 744 01 Frenštát p. R.
tel.: 603 295 225, 604 298 030
provoz: od 15. dubna do 15. října

 PlážoVý
  VolejBAl

AQUAPARK
Dolní ulice 1806, 744 01 Frenštát 
p. R., tel.: 556 839 303
web: www.frenstat.info/aquapark

  PoVoznictVí

Jízdárna tJ Slovan Frenštát p. R.
Areál Na Nivách, 744 01 Frenštát 
p. R., tel.: 556 835 424, 603 183 495
e-mail: info@tjslovan.cz
web: www.tjslovan.cz
Volná prohlídka stájí, jízda na koni 
a v kočáru, vyjížďky do terénu.

  ryBoloV

Rybolov
744 01 Frenštát p. R.
tel.: 556 835 274

  sAuny

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

  skAtePArky

Skatepark
Martinská čtvrť, 744 01 Frenštát 
p. R., provozovatel město Fren-
štát, vstup volný

  sPinninG

FIt StUDIo PEtRA
Záhuní 407 (bývalá MŠ Záhuní),
744 01 Frenštát p. R.
tel.: 558 675 052, 608 240 095
e-mail: fitstudio.petra@applet.cz
web: www.fitstudio.petra.applet.cz

  squAsh

Squash centrum
Martinská čtvrť 1759 (bývalá 
kasárna), 744 01 Frenštát p. R.
tel.: 556 839 366, 775 147 625
e-mail: frensquash@seznam.cz

  stolní tenis

AQUAPARK
Dolní ulice 1806, 744 01 Frenštát 
p. R., tel.: 556 839 303
web: www.frenstat.info/aquapark

  střelBA

Sportovní střelnice – Střelnice 
helštýn
744 01 Frenšát p. R.
tel.: 556 831 385, 606 812 302
Pronájem sportovní pistole a vzdu-

chovky, jen na objednávku, bezba-
riérový přístup.

  tenis

tenisové kurty u hotelu Bartoš
744 01 Frenštát p. R.
tel.: 722 182 558
Provozovatel TJ Frenštát p. R., 
6 tenisových kurtů, 2 cvičné zdi, 
dětské tréninkové hřiště.

  turistikA

Frenštát p. R.–Pustevny–Radhošť  
lanovkou, pěšky, na kole, délka 
cca 9 km
Autobusem: do Trojanovic – Ráz-
toka, dále lanovkou na Pustevny 
15–20 min.
Pěšky: po červené značce do Tro-
janovic a od Ráztoky po modré na 
Pustevny a dále na Radhošť.

Frenštát p. R.–Velký Javorník 
6 km
Po zelené značce přes Horečky, na 
kótu Plesová a odtud stoupáním na 
vrchol Velkého Javorníku. Zde je 

turistická chata a pěkný výhled na 
město Frenštát a okolí.

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

  Vodní sPorty

Vodácká půjčovna JUNo
Potoční 1719, 744 01 Frenštát p. R.
tel.: 556 830 158, 603 450 710
e-mail: pujcovna.juno@seznam.cz
web: www.pujcovnajuno.wz.cz

  zimní stAdiony

Zimní stadion
Školská čtvrť 1159, 744 01 Fren-
štát p. R., tel.: 556 836 238
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Půvabná obec Hukvaldy se nachází na úpatí Palkovických hůrek a dominuje jí zřícenina jedno-
ho z nejmohutnějších středověkých hradů na Moravě. Ten je navštěvován také díky kulturním 

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

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

Hukvaldech těší Mezinárodní hudební festival. V podhradí je mnoho dalších historických objektů: 
rodná škola a památník Leoše Janáčka, Muzeum cínu, Jurkovičova světnička, kostel sv. Maxmiliána 
či zámeček olomouckých arcibiskupů. V obci je několik stylových restaurací. V místní části Dolní 
Sklenov byl v hostinci U zastávky otevřen minipivovar, kde se vaří kvasnicové pivo.

Hukvaldy
Informační centrum: Hukvaldy 40,
tel.: 558 699 221, web: www.hukvaldy.eu
e-mail: infocentrum@ihukvaldy.cz
Bylo přemístěno do rodné školy Leoše Janáčka

kulturní akce ve Frenštátě p. r. od 1. 1. do 31. 6. 2009

3. 1. 1. RočNíK NoVoRočNího VýŠlAPU, Hasičská zbroj-
nice Trojanovice 

5.–11. 1. SNěhoVé KRáloVStVí, stavění ledových soch, Pustevny
únor SKoKY NA lYžíCh, MČR žáků, areál skokanských můstků
13.–14. 2.  gAlA hoRoBál – ples sportovců spojený s celostátním 

srazem příznivců cestování, dvoudenním promítáním vybra-
ných vítězných filmů Mezinárodního festivalu outdoorových 
filmů a besedami

19. 2.  NEStáRNoUCí oPEREtNí mEloDIE, zábavný pořad
21.–22. 2. ŠRUBAřůV mEmoRIál, Pustevny
7. 3.  moRAVSKý VRABEC, oblastní kolo soutěžní přehlídky fol-

kových, trampských a country kapel
7. 3. PoháR žEN, halové skokové závody, TJ Slovan Frenštát 
9. 3. EVA A VAŠEK, zábavný pořad
14. 3. VoZAtAJSKé hAloVé ZáVoDY, JK Trojanovice
27. 3. ARAKAIN, koncert
duben PIDIFEStIVAl, festival amatérských divadelních souborů 
duben SáRA SAUDKoVá, výstava fotografií, výstavní síň A. Poláška
2. 4. ShIRlEY VAlENtINE, divadlení představení
3. 4. VElIKoNočNí tRh
10. 4. KAmElot „tURNé 100 KoNCERtů“, koncert
18. 4. VElIKoNočNí VAJíčKo, halové voltižní závody, TJ Slo-

van Frenštát 
1.–2. 5.  máJoVá CENA, skokové závody, TJ Slovan Frenštát
9. 5. RoCKoVá lIgA, hudební soutěž
22.–23. 5. SEtKáNí CImBáloVýCh mUZIK VAlAŠSKého 

KRáloVStVí, hudební festival
29. 5. KáCENí máJE
29. 5. thE hogS, koncert
červen KoNCERt žáKů hUDEBNíCh KURZů DK
červen–srpen 
 FRENŠtátSKé KUltURNí léto 
12. 6.  DEN měStA, oslava Frenštátu p. R., vystoupení dětských 

souborů a kroužků, prezentace organizací a spolků města. 
16. 5. 21. RočNíK Běh NA VElKý JAVoRNíK

Báječná místa, akce a aktivity 2009 – Frenštát p. r., lašská Brána

AktiVity nA 
hukVAldech

  tenis

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

kulturní Akce nA 
hukVAldech

V roce 2009

červen–srpen
  mezinárodní hudební 

festival Janáčkovy huk-
valdy, aktuální program 
na hradě: www.janackovy-
-hukvaldy.cz

Kam na lyže na Frenštátsku
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KoPřIVNICE
koPřiVnice má stále co nABídnout

Kopřivnice je mladým a dyna-
micky se vyvíjejícím městem, které 
má svým návštěvníkům stále co 
nabídnout. Spolu se sousedními 
obcemi, malebným Štramberkem, 
Freudovým Příborem a Janáčko-
vými Hukvaldy vytváří pomyslnou 
Lašskou bránu Beskyd. Kopřivni-
ce se vyznačuje krásnou přírodou 
v údolí mezi kopci Červený kámen 
a Bílá hora, řadou turistických zají-
mavostí, sportovišť a množstvím 
kulturních či sportovních akcí. 

V Kopřivnici se každoročně pořá-
dají tradiční akce nadregionálního 
významu. V roce 2009 se návštěv-
níci mohou těšit na známé kulturní 
akce, např. přehlídku netradičních 
divadel Kopřiva, která se koná 
24.–25. dubna, v květnu na meziná-
rodní výstavu a soutěž plastikových 
modelů Beskyd model Kit Show 
a 13. června pořádá taneční skupi-
na Dream přehlídku všech doved-
ností Schody. Koncem prázdnin 
se ve městě uskuteční Bartoloměj-
ská pouť s klasickými pouťovými 

radovánkami a 29. srpna je naplá-
nován hudební festival společnosti 
Tatra, a. s. s názvem TATRAFEST. 
V říjnu se regionální a kabelové 
televizní stanice mohou zúčastnit 
třináctého ročníku mezinárodní 
přehlídky Kafka. V listopadu se 
Kopřivnice roztančí taneční sou-
těží ve standardních a latinských 
tancích Tatra a děti z kopřivnic-
kého dětského centra vystoupí na 
třináctém ročníku mezinárodní 
přehlídky tance, zpěvu a divadel-
ní tvorby handicapovaných dětí 
Motýlek. 

Ze sportovních akcí stojí za 
zmínku poloorientační cyklomara-
ton Kopřivnický drtič, který je 
naplánován na 8. srpna nebo mezi-
národní závod Běh rodným krajem 
Emila Zátopka, který se v příštím 
roce uskuteční 19. září. V termí-
nu 4.–6. září se mohou milovníci 
automobilů těšit na čtyřicátý roč-
ník International TATRA Veteran 
Rallye nebo na tradiční Tuning 
Motor Show. 

V prostorách zdejších muzeí se 
během celého roku konají téma-
tické výstavy. V příštím roce se zde 
v rámci projektu Brána otevřena 
2009 – japonská kultura v Kopřiv-
nici, uskuteční výstava Japonské 
zbraně, Japonské panenky a loutky 
nebo Letadla Japonských pilotů 
(nejen) ve druhé světové válce. Dále 
Regionální muzeum v Kopřivnici 
připravuje výstavu AVE ART aneb 
co se urodilo ve střední Umělecké 
škole v Ostravě, Veronika Richte-
rová – PET ART nebo interaktivní 
výstavu zaměřenou na komunikaci 
mezi lidmi Komunikujeme. 

Ve městě lze sportovat či aktivně 
relaxovat jak pod širým nebem, tak 
v rozličných sportovních zaříze-
ních. K dispozici je letní stadion 
s fotbalovým hřištěm, atletickou 
dráhou, plochodrážním oválem, 
letní koupaliště s minigolfovým 

a volejbalovým hřištěm či teni-
sové kurty. V blízkosti města na 
Červeném kameni jsou tři značené 
kondiční okruhy, které jsou vhod-
né i pro bikery. Vrchol Červeného 
kamene je vyhledávaným místem 
pro paragliding. Z adrenalinových 
sportů je také k dispozici umělá 
lezecká stěna nebo skatepark.

V zimních měsících si lyžaři 
mohou zajezdit na 680 m dlouhé 
sjezdovce s převýšením 117 m. 
Sjezdovka je vhodná především 
pro rodiny s dětmi. V letošním roce 
se všichni milovníci zimních spor-
tů mohou těšit na rozšířenou sjez-
dovku v místech až o 15 m a na vlek 
s přepravní kapacitou 400–650 
osob za hodinu. Pod vrcholem Čer-
veného kamene bude pro příznivce 
volného lyžování k dispozici úsek 
s neupraveným sněhem. V obdo-
bí příznivé zimy mohou běžkaři 

POZVÁNÍ DO 
KOPŘIVNICE

Navštivte Kopřivnici, mladé a dynamické město, které 
má svým návštěvníkům stále co nabídnout. Mezi nejzají-
mavější místa patří:

Technické muzeum Tatra
• ve kterém spatříte nejucelenější sbírku automobilů 

značky Tatra, první automobil v Rakousku-Uhersku 
„Präsident“, aerodynamické vozy nebo vzduchem 
chlazené motory, …

Expozice Emila a Dany Zátopových
• věnována slavnému olympioniku a rodáku města Kop-

řivnice Emilu Zátopkovi a jeho ženě Daně, symbolizuje 
atletický ovál se stupni vítězů a atmosférou závodů

• obsahuje informace o sportovních úspěších, autentické 
fotografie, medaile, trofeje, plakety a upomínkové předměty

Lašské muzeum v Šustalově vile
• zde se seznámíte s kopřivnickou majolikou, keramikou 

a kachlovými kamny místní továrny na hliněné zboží
• nachází se zde expozice věnována kopřivnickému 

rodáku, malíři a ilustrátorovi Zdeňku Burianovi a dalším
místním rodákům

Muzeum Fojtství 
•  jedná se o nejstarší dochovanou stavbu v Kopřivnici,

ve které nahlédnete do historie města, místních zvyků 
a tradic

•  dále zde navštivte stálou expozici bryček a kočárů

Rozhledna Bílá hora
• poskytuje rozhled na Lašskou bránu, ale i na celé panora-

ma Beskyd a Jeseníků, svým vzhledem symbolizuje spirálu 
života „DNA“ a její výška dosahuje 43 metrů

Lašská naučná stezka 
• vede nejkrásnějšími místy města, pozoruhodná je např. 

Janíkova louka, zřícenina hradu Šostýn, Raškova vyhlídka 
nebo Motýlí údolí

• na 16 km dlouhé stezce se nachází 16 
tematických zastavení, z kterých se dozvíte 
o místní historii, botanice, zoologii či 
geologii

MIC Kopřivnice 
Obránců míru 368 
742 21 Kopřivnice
tel: 556 821 600, e-mail: ic@kdk.cz
www.koprivnice.cz
www.lasska-brana.cz

Báječná místa, akce a aktivity 2009 – lašská Brána
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AktiVity V koPřiVnici

využít 6,8 km pravidelně udržo-
vaných běžeckých tras, které opi-
sují cykloturistické trasy a v zimě 
jsou v terénu speciálně vyznačeny. 
Kromě dvou okruhů je upravová-
na i přístupová cesta od letního 
koupaliště po Janíkovo sedlo, kde 
okruhy začínají. Volný čas lze také 
strávit v solné jeskyni, ve squasho-
vém centru, na bowlingu, zimním 
stadionu nebo koupáním na kry-
tém bazénu, kde je k dispozici fin-
ská sauna či řecká lázeň.

Další možností aktivního trávení 
volného času nabízí Lašská naučná 
stezka, která vede nejatraktivnější-
mi místy Kopřivnice. Zajímavá je 
např. Janíkova louka, zřícenina 
hradu Šostýn, Raškova vyhlíd-
ka, rozhledna Bílá hora či Váňův 
kámen. Stezka je dlouhá 16 km 
a má 16 tématických zastavení, 

které informují o místní historii, 
botanice, zoologii či geologii. 

V případě nepříznivého počasí 
jsou k dispozici známá kopřivnic-
ká muzea. Největším lákadlem 
je technické muzeum věnované 
značce Tatra, nejstarší automobil 
v Rakousku-Uhersku Präsident, 
unikátní prototypy a další technic-
ké zajímavosti. V muzeu je také 
umístěná moderní expozice Emila 
a Dany Zátopkových, která obsa-
huje informace o sportovních úspě-
ších, autentické fotografie, medai-
le, trofeje, plakety a upomínkové 
předměty slavného kopřivnického 
rodáka a jeho ženy. Nejmladším 
z Kopřivnických muzeí je Lašské 
muzeum v Šustalově vile, ve kterém 
poznáte unikátní expozici majoliky, 
keramiky a kachlových kamen míst-
ní továrny na hliněné zboží. Dále je 

zde expozice věnována kopřivnic-
kému rodáku, malíři a ilustrátoro-
vi Zdeňku Burianovi. V nejstarší 
dochované budově města je umís-
těno muzeum Fojtství, které sezna-
muje s historií města, s místními 
zvyky, tradicemi, ale také s výrobou 
zdejších kočárů a bryček.

Bližší informace o městě a pro-

gramu všech kulturních a sportov-
ních akcích najdete na interneto-
vých stránkách www.koprivnice.cz, 
www.lasska-brana.cz nebo vám 
je poskytne Městské informač-
ní centrum, Obránců míru 368,  
742 21 Kopřivnice, tel. 556 821 600, 
e-mail: ic@kdk.cz. 

  BowlinG

Bowling centrum
Husova 1310, 742 21 Kopřivnice
tel.: 556 808 088
web: www.bowling-centrum.cz
e-mail: info@bowling-centrum.cz 

Bowling Number 92
Francouzská 1198, 742 21 
Kopřivnice
tel.: 723 002 303

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

  cykloturistikA

Cykloturistické trasy

1. Cyklistické kondiční okruhy 
„Šostýn“ vhodné pro mtB
Výchozím bodem pro všechny 
kondiční okruhy je Janíkovo sedlo, 
které leží v údolíčku mezi Holým 
vrchem, Pískovnou a Červeným 
kamenem. Název sedla vznikl podle 

nadhajného Janíka, jehož hájovna 
v sedle dodnes stojí. Při projíždě-
ní okruhů lze navštívit Raškovu 
vyhlídku nebo nedalekou zříceni-
nu hradu Šostýna. Hned několik 
míst na okruzích nabízí nádherný 
výhled na Moravskoslezské Besky-
dy a okolní krajinu.

* okruh „červený kámen“
(6,5 km/112 m převýšení) – lesní 
trasa kolem masívu hřebene Čer-
vený kámen, jsou zde krásné výhle-
dy na beskydské kopce: Pustevny, 
Radhošť, Velký Javorník a další. 
Jedná se o méně náročný okruh. 
Pouze ve třech místech je nutno 
překonat kratší stoupání ve sklonu 
12–14 %.

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

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

2. Cykloturistický okruh „Pase-
ky“ (10 km, vhodný pro treková 
kola a MTB)
– okruh vhodný pro rodinné výlety 
s dětmi, z Kopřivnice do obce Závi-
šice, pak kolem Příboru a zpět do 
Kopřivnice, převážně po šotolino-
vých polních cestách.

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

  Fit centrA

Fitcentrum RoDo – zimní stadion
Masarykovo náměstí 540,
742 21 Kopřivnice, tel.: 556 821 225
web: spsk.koprivnice.org
e-mail: spsk@koprivnice.org

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

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

Báječná místa, akce a aktivity 2009 – lašská Brána
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www.birijus.com, info@birijus.com
masáže, solárium, sauna, infrasau-
na, spinning, vířivka, fitbox, aerobic

  koně A jízdárny

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

 kouPAliště
  A Vodní Plochy

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

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

  kryté BAzény

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

  letní stAdiony

letní stadion
Komenského 830, 742 21 Kopřivnice
tel.: 556 813 373
web: spsk.koprivnice.org
e-mail: spsk@koprivnice.org
travnaté hřiště na kopanou, trénin-
kové hřiště, atletická dráha, plochá 
dráha, 3 volejbalové kurty, antuko-
vý tenisový kurt

  lezecké stěny

Zimní stadion
Masarykovo nám. 540,
742 21 Kopřivnice

tel.: 556 812 204, 556 821 225
web: spsk.koprivnice.org
e-mail: spsk@koprivnice.org
ledová plocha (mimo hlavní sezonu 
možnost využití pro in-line hokej, 
florbal, tenis, volejbal, bruslení na 
kolečkových bruslích), tělocvična 
pro sálové sporty (basketbal, volej-
bal, futsal, badminton, rekreační 
cvičení), gymnastická tělocvična, 
lezecká stěna, fitcentrum

  miniGolF

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

  PoVoznictVí

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

  ryBoloV

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

  sAuny

hotel olympia
Kpt. Jaroše 1399,
742 21 Kopřivnice
tel.: 556 843 007
web: www.hotel-olympia.cz
e-mail: recepce@hotel-olympia.cz,
finská sauna, bylinná parní lázeň, 
whirlpool, masáže, pedikúra, mani- 
kúra
 
Krytý bazén Kopřivnice
Husova 1314,
742 21 Kopřivnice
tel.: 556 813 254
web: spsk.koprivnice.org
e-mail: spsk@koprivnice.org
plavecký bazén, dětský bazén se 
skluzavkou, finská sauna, řecká 
lázeň, masáže, snack bar

Sport & Relaxace Birijus
Záhumenní 1161,
742 21 Kopřivnice
tel.: 556 872 271, 731 482 627
web: www.birijus.com
e-mail: info@birijus.com
masáže, solárium, sauna, infra-
sauna, spinning, vířivka, fitbox, 
aerobic

  skAtePArky

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

  solné jeskyně

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

  sPinninG

Sport & Relaxace Birijus
Záhumenní 1161,
742 21 Kopřivnice
tel.: 556 872 271, 731 482 627
web: www.birijus.com
e-mail: info@birijus.com
masáže, solárium, sauna, infra-
sauna, spinning, vířivka, fitbox, 
aerobic

  squAsh

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

  tenis

tenisový areál Kopřivnice
Dolní 46, 742 21 Kopřivnice
tel.: 606 379 432
web: tenis.koprivnice.org
Tenisová hala se dvěma kurty, pět 
antukových dvorců, 2 asfaltové 
minikurty, odrazová stěna.

Sportovní areál Vlčovice
Vlčovice 151, 742 21 Kopřivnice
tel.: 602 930 477
Tři tenisové kurty, travnatá fotba-
lová plocha.

  zimní stAdiony

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

průvodce po Báječných aktivitách – lašská Brána
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kulturní Akce V koPřiVnici V roce 2009
9. 1.–15. 3. DEUSEX KUChYňKA, Kolektivní instalace mladých 
 uměleckých montérů a konstruktérů různého pohlaví – Kon- 
 struktéři Young. Prostorové koláže, objekty ze želé, umělecká  
 recyklace, kinetické objekty, Lašské muzeum v Šustalově vile
10. 1. 7. RočNíK mEZINáRoDNího tURNAJE JUNIoRů  
 VE VolEJBAlE, Sportovní hala SOUs
17.–19. 1. CEloStátNí hAloVý tURNAJ mlADŠíCh žáKů 
 V tENISE, Tenisová hala
24.–25. 1. o PoháR StARoStY – turnaj staršího a mladšího dorostu 
 v házené, Sportovní hala ZŠ E. Zátopka
31. 1. o PoháR StARoStY – turnaj starších žáků v házené, 
 Sportovní hala ZŠ E. Zátopka
9. 2.–6. 3. VýStAVA PočítAčoVé gRAFIKY žáKů ZUŠ Z.  
 BURIANA, Městský úřad
21. 2. tRADIčNí PoChoVáNí BASY – průvod v maskách 
 a večerní zábava, Kulturní dům v Mniší
21.–23. 2. CEloStátNí hAloVý tURNAJ StARŠíCh žáKů 
 V tENISE, Tenisová hala
březen–7. 6. AVE ARt ANEB Co SE URoDIlo VE StřEDNí 
 UmělECKé ŠKolE V oStRAVě – výtvarné, řezbářské,  
 keramické, grafické, kovářské a jiné práce, zakončené plené- 
 rem mladých umělců na zahradě Fojtství, Muzeum Fojtství
5. 3. SKláDáNí oRIgAmI, Městská knihovna
19. 3.–květen JAPoNSKé ZBRANě – výstava ze sbírek Náprst- 
 kova muzea v Praze, tradiční zbraně (meče, dýky, luky, oštěpy) 
 převážně z období samurajů, samurajská zbroj, doplňky 
 a ozdoby ke zbraním, dobové obrázky s tématikou zbraní. 
 V rámci projektu BRÁNA OTEVŘENA 2009 – Japonská kul- 
 tura v Kopřivnici, Lašské muzeum v Šustalově vile
27. 3. KoNCERt KomoRNího oRChEStRU KoPřIVNICE, 
 Katolický dům
28. 3. 19. RočNíK KoPřIVNICKé lAŤKY – soutěž ve skoku  
 vysokém za účasti medailistů olympijských her, Tělocvična 
 ZŠ Dr. Milady Horákové
3.–4. 4. NoC S ANDERSENEm, Katolický dům Lubina
4. 4. mAloVáNí VAJíčEK A PlEtENí tAtARů, Katolický  
 dům Lubina
5. 4. VElIKoNočNí VýStAVA s prodejem drobností, Katol. dům 
7. 4. VElIKoNočNí KoNCERt A JARmARK, Kulturní dům
8.–9. 4. VElIKoNočNí tRhY, Centrum města
11. 4. o VElIKoNočNí ZVoN – 21. ročník turnaje minižáků 
 v házené, Sportovní hala ZŠ E. Zátopka
18. 4. tUNINg motoR ShoW, Polygon Tatra, a. s.
18. 4. VElIKoNočNí mINItAtAR – gymnastický závod, Gym- 
 nastická tělocvična zimního stadionu
18. 4. VElIKoNočNí ŠAChoVý tURNAJ o PUtoVNí  
 PoháR, Katolický dům Lubina
22. 4. DEN ZEmě
24.–25. 4. KoPřIVA 2009 – přehlídka netradičních divadel 23. ročník,  
 Kulturní dům
květen BESKYD moDEl KIt ShoW 2009 – mezinárodní výstava  
 a soutěž plastik modelů, Kulturní dům
květen KoNCERt V RámCI UKoNčENí 2. SVětoVé VálKY  
 A oSVoBoZENí měStA oD FAŠISmU, Kulturní dům
1. 5. PRVomáJoVé oDPolEDNE, Centrum města před KDK
1. 5. otEVíRáNí RoZhlEDNY NA Bílé hořE, Rozhledna  
2. 5. ZAháJENí JARNí SEZoNY – 2. ročník westernové vyjížďky 
 pro přátele ranče, Bubla City Ranch
8. 5. SlAVNoStNí KoNCERt DEChoVýCh hUDEB – 
 Městský dechový orchestr Kopřivnice, dechová hudba Vlčnov- 
 janka, Kulturní dům
8. 5. ŠláPotY ZA hIStoRIí A KRáSAmI KoPřIVNICE
13.–14. 5. VElKý tANEčNí KoNCERt ZUŠ Z. BURIANA, KDK
15.–16. 5. CEloStátNí SPoRtoVNí hRY ZDRAVotNě PoStI- 
 žENýCh – 12. ročník, Centrum města před KDK

16.–17. 5. VIKINgS CUP 2009 – 9. ročník mezinárodního florbalového 
 turnaje mužů, Sportovní hala SOUs
19. 5.–20. 6. VýStAVA ABSolVENtů VýtVARNého oBoRU 
 ZUŠ ZDEňKA BURIANA, Městský úřad
22. 5. PřEhlíDKA StUDENtSKýCh DIVADEl, KDK
22. 5. VElKá CENA KoPřIVNICE V ŠAChU, DDM
23. 5. ŠoStýNSKá VENUŠE, Areál letního koupaliště
23. 5. VIKINgS FEmAlE CUP 2009 – 1. ročník ženského turnaje,  
 Sportovní hala SOUs
28.–31. 5. KoPřIVNICKá BEDNA – přehlídka dětského a student- 
 ského divadla, Dům dětí a mládeže
červen–září VERoNIKA RIChtERoVá: PEt ARt – umělecká  
 recyklace – plastiky z PET lahví, doplněno panely výstavy  
 Pocta PET lahvi – tvůrčí recyklace v České republice, Lašské  
 muzeum v Šustalově vile 
1. 6. DEN Dětí, Centrum města před kulturním domem
11. 6.–září JAPoNSKé PANENKY A loUtKY – výstava ze sbírek  
 Náprstkova muzea v Praze, na 200 loutek, panenek, hraček, 
 figurek a různých doplňků – od 19. stol. po současnost, dobové 
 obrázky s příbuznou tematikou, Muzeum Fojtství
13. 6. SChoDY – přehlídka všech dovedností, tanec, zpěv, kapely, 
 soutěže… Kulturní dům
13. 6. BRNKAčKA 2009 – závod pro nejmenší gymnastky, Gym- 
 nastická tělocvična zimního stadionu
14. 6. DUDlíK – přehlídka divadelní, taneční, hudební aj. tvorby,  
 Zahrada Katolického domu
17. 6. ZáVěREčNý KoNCERt hUDEBNího oBoRU ZUŠ Z.  
 BURIANA, Kino PULS
19. 6. EVRoPSKý SVátEK hUDBY, Kulturní dům

průvodce po Báječných aktivitách – lašská Brána

doPoručujeme BAlíček zážitků

Přijďte si odpočinout, přijďte se 
uvolnit! Je tak krásné moci si někde 
oddechnout od každodenního shonu 
a stresu. U nás budete relaxovat v sau-
ně, kde díky prohřátí krásně uvolníte 
svaly a zklidníte stresovaný mozek. 
V bylinkové páře se pročistí dýcha-
cí cesty a prokrví celý organismus. 
Vše doplní hydromasážní whirlpool. 
Zároveň si vychutnáte příjemný pocit 
klasické masáže a tajemnou exotiku 

v podobě masáže lávovými kameny ve spojení s havajskými masážními 
technikami prováděnými speciálním olejem. Není to báječná vyhlídka?

obsah balíčku: • Finská sauna • Parní bylinková lázeň • Whirlpool (cel-
kem 2 hodiny, vstup – na všechny tři části) • Masáž – záda, šíje, hýždě (45 
minut) • Masáž lávovými kameny (30 minut) • Dárkový balíček: • Pamětní 
list • Pas Valašského království • Pohlednice Kopřivnice • Stopa VK.

tělesné předpoklady: S přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Celkový čas: Cca 3 hodiny.
Počet účastníků: 1 osoba, přítomnost diváků není možná.
oblečení, vybavení: Plavky a ručník vlastní. Při návštěvě wellness 

(whirlpool, sauna, parní bylinková lázeň) nabízíme 
zdarma minerální nápoje a půjčení prostěradel.

Sezona, počasí: Celoročně, nezávisle na počasí.
Kdy objednávat: Minimálně 14 dní předem.
Kód balíčku: Poh 107 319
orientační cena: 1 340 Kč včetně DPh

Božská relaxace v olympii
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  lezecké stěny

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

  miniGolF

Areál koupaliště Ricco
Leoše Janáčka 923, 742 58 Příbor
tel.: 777 100 007
web: www.koupaliste.cz
e-mail: koupaliste@ricco.cz

Báječná místa, akce a aktivity 2009 – lašská Brána

PříBoR
AktiVity V PříBoře

  BowlinG

Bowling „U Zlaté hvězdy“
Místecká 287, 742 58 Příbor
tel.: 556 722 980, 603 873 188
4 dráhy, restaurace

  cykloturistikA

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

Cykloturistická trasa 
„hukvaldy–Kopřivnice–Příbor“

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

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

hu. Závěr trasy tvoří opět průjezd 
náměstím S. Freuda.

  Fit centrA

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

  koně A jízdárny

Petr michálek – „U michálků“
Štramberská 713, 742 58 Příbor

tel.: 604 336 587

 kouPAliště
  A Vodní Plochy

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



www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz1�

z
á

ž
it

k
o

v
é

 n
o

v
in

y

2 bazény, večerní koupání, volejbal, 
nohejbal, dětský koutek, půjčovna 
sportovního nářadí, stolní tenis, 
plavecká škola, minigolf

 PlážoVý
  VolejBAl

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

  sAuny

Sportovní hala tJ – Fit centrum 
Příbor

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

  skAtePArky

Skatepark
Na Kamenci, 742 58 Příbor
tel.: 556 725 618, 721 146 146

  střelBA

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

  tenis

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

11. 1. NoVoRočNí KoNCERt
7. 2. oBECNí VAlENtýNSKý PlES
15. 2. VAlENtINSKá PoUŤ, areál kostela sv. Valentina
24. 2. mASoPUStNí PRůVoD A VESElí
20. 3. KYtARoVé tRIo, refektář piaristického kláštera
24. 3. PoháDKA (ZŠ + mŠ), JAK KRAKoNoŠ PEKAřKU 

JířU NAPRAVIl, Katolický dům
26. 3. DIVADlo – PARoháč ANEB léKAřEm PRotI SVé 

VůlI, pro gymnázium a 9. ročník, ZŠ – Katolický dům
28. 4. KoNCERt – moZARt, refektář piaristického kláštera
30. 4. StAVěNí máJE, náměstí Sigmunda Freuda, s folklorním 

programem 
31. 5. KáCENí máJEm, náměstí Sigmunda Freuda, s folklorním 

programem
13. 6. SVAtoJáNSKé SlAVNoStI A ohNě, park RA u řeky 

Lubiny, pálení metel
26.–27. 6. FEStIVAl DEChoVýCh hUDEB
září tRADIčNí PříBoRSKá PoUŤ NA mARII
 DEN otEVřENýCh KUltURNíCh PAmátEK
6. 12. mIKUláŠSKá JíZDA, náměstí S. Freuda
20. 12. tRADIčNí VáNočNí čAS, náměstí S. Freuda

Báječná místa, akce a aktivity 2009 – lašská Brána

kulturní Akce V PříBoře V roce 2009

Štramberk
www.stramberk.cz

Štramberk, malebné městečko na svazích Zá-
meckého kopce, Bílé hory, Kotouče, Libotínských 
vrchů a Červeného kamene, byl založen roku 1359 
moravským markrabětem Janem Jindřichem Lu-
cemburským. Městu i okolí vévodí zřícenina hradu 
Strallenberg z 13. století s válcovou strážní věží 
zvanou Trúba, upravenou v roce 1903 na rozhlednu. 
Unikátní je i lidová architektura valašských roube-
ných chalup z 18. a 19. století. Většina z nich tvoří Městskou památkovou rezervaci.
K procházkám láká také Národní sad na Kotouči, kde vznikla galerie soch a památ-
níků našich národních velikánů, ale hlavně se zde nachází jeskyně Šipka, která 
proslavila Štramberk ve vědeckém světě archeologickými nálezy zlomku čelisti nean-
dertálského dítěte a kosterních pozůstatků pravěkých zvířat. Tyto nálezy inspirovaly 
malíře a ilustrátora dobrodružných románů Zdeňka Buriana a jeho obrazy můžete od 
roku 1992 každoročně zhlédnout na sezonních výstavách v Muzeu Zdeňka Buriana 
pod Náměstím.
Pobyt v „Moravském Betlémě“ si můžete zpestřit návštěvou štramberské expozitury 
Muzea Novojičínska na Náměstí, kde jsou umístěny paleontologické sbírky – zka-
meněliny z Kotouče, archeologické nálezy z jeskyně Šipky. Část výstavy je věnována 

historii hradu a města Štramberka a jedinečným národo-
pisným sbírkám. 
Doporučujeme navštívit i botanickou zahradu, rozhlednu 
na Bílé hoře a ochutnat perníkové Štramberské uši.

MIC Štramberk – Zauličí 456
tel./fax: +420 556 812 085
e-mail: mic@stramberk.cz
web: www.stramberk.cz
web: www.lasska-brana.cz

ŠtRAmBERK
AktiVity Ve štrAmBerku

  čtyřkolky

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

  koně A jízdárny

Projížďky na koni
tel.: 733 177 838, paní Martina 
Malíková – projížďky na koni

 kouPAliště
  A Vodní Plochy

Koupaliště Štramberk-libotín

tel.: 608 955 220
web: www.stramberk.cz
e-mail: robert.svarc@tiscali.cz

  lezecké stěny

horolezecké stěny (cvičné) – 
Botanická zahrada Štramberk
– Jde o typickou vápencovou 
oblast vnějšího okraje flyšového 
pásma Karpatského oblouku
– složením se místní vápence 
podobají Pálavě
– nejrozlehlejší skalní celek v této 
oblasti 
Možnosti lození: Váňův kámen, 
„Dallas“ (pod štramberskou Trú-
bou), Kozí stěnka 
– 86 cest
Kontakt, informace: Petr Pavlík, 
732 170 019
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4. 1.  NoVoRočNí KoNCERt ShDomŠ – KD, SHDOMŠ, 

město Štramberk
17. 1. hASIčSKý Bál – KD, hasiči Štramberk
30. 1.  oBECNí Bál – KD, město Štramberk
6. 2. VýStAVA – Po StoPáCh PoUtNíKů NA hoRU 

olIVEtSKoU – Jaroňkova útulna, DS Pod věží, město 
Štramberk

6. 2.  DětSKý mAŠKARNí Bál – KD, DDM Štramberk
14. 2. PlES holUBářů – KD, holubáři Štramberk
21. 2.  KoNčINoVý Bál – KD, divadelní spolky Štramberk
21. 2. 5. ŠtRAmBERSKý mASoPUSt, Šmíra-print, a. s.
28. 2. PlES JUNáKů – KD, Český junák
13. 3.  DIVADElNí PřEhlíDKA, divadelní spolky Štramberk
20. 3.  DIVADElNí PřEhlíDKA, divadelní spolky Štramberk
27. 3. DIVADElNí PřEhlíDKA, divadelní spolky Štramberk
3. 4. DIVADElNí PřEhlíDKA, divadelní spolky Štramberk
6. 4.  PoháDKA PRo DětI PříhoDY VčElíCh mEDVíD-

Ků, město Štramberk
10. 4.  DIVADElNí PřEhlíDKA, divadelní spolky Štramberk
18. 4.  ŠtRAmBERSKý APRíl, Šmíra-print, a. s.
24. 4.  DIVADElNí PřEhlíDKA, divadelní spolky Štramberk
26. 4.  Po StoPáCh ZDEňKA BURIANA, turistická procházka, 

Šmíra-print, a. s.
1.–3. 5.  DNY KlASICKé KYtARY – Hudební agentura Vladislav 

Petrášek, město Štramberk
8. 5.  otVíRáNí hRADU ŠtRAmBERK, Technoprojekt, a. s.  

DIVADElNí hRA Z DáVNýCh VěKů, DS Pod věží
16.–17. 5.  4. NARoZENINY měStSKého PIVoVARU ŠtRAm-

BERK, Šmíra-print, a. s.
24. 5.  ŠtRAmBERSKá PoUŤ
 BAREVNá StRAtEgIE, město Štramberk
 hIStoRIE hRADU ŠtRAmBERK – nová stálá expozice 

Vernisáž, město Štramberk
6. 6.  VEčER PoEZIE – NEtoUžím Po RáJI, město 

Štramberk
 glAgolSKá mŠE, město Štramberk v nastudování pěvec-

kého sboru Ondráš z Nového Jičína
8. 6. Co DoKážoU ŠtRAmBERáCI – módní přehlídka, Tech-

noprojekt, a. s. Ostrava
13. 6.  6. ŠtRAmBERSKý FlAmENDR, Šmíra-print, a. s.
19. 6. DIVADElNí hRA VERoNIKA, DS Kotouč
19. 6 DEN SENIoRů VE ŠKolE, město Štramberk
19.–21. 6. DNY měStA ŠtRAmBERKA, město Štramberk – Štram-

berk, 650 let
28. 6.  PRomENáDNí KoNCERt, město Štramberk
5. 7. 5. CYRIlomEtoDěJSKé SlAVNoStI, Šmíra-print, a. s.
5. 7. PRomENáDNí KoNCERt, město Štramberk
11. 7.  čARoVNá NoC, Technoprojekt, a. s.

12. 7. PRomENáDNí KoNCERt, město Štramberk
19. 7.  PRomENáDNí KoNCERt, město Štramberk
26. 7. PRomENáDNí KoNCERt, město Štramberk
9. 8. PRomENáDNí KoNCERt, město Štramberk
15.–16. 8.  5. ŠtRAmBERSKé PIVNí SlAVNoStI, Šmíra-print, a. s.
16. 8. PRomENáDNí KoNCERt, město Štramberk
23. 8.  PRomENáDNí KoNCERt, město Štramberk
 SEtKáNí S EXotIKoU – Šamánková, město Štramberk 
5. 9.  KRASoSmUtNěNí ZA PRáZDNINAmI, Technoprojekt, a. s.
12.–13. 9. DNY EhD, město Štramberk
19.–20. 9. 6. DNY moRAVSKého BURčáKU, Šmíra-print, a. s.
17. 10.  6. ŠtRAmBERSKá StRAŠIDlA, Šmíra-print, a. s.
  PoháDKA PRo DětI – o ChYtRé PRINCEZNě, měs-

to Štramberk
 hUDEBNí mUZIKál NEBo JINá hUDEBNí PRo-

DUKCE, město Štramberk
6. 11.  PoSEZENí U CImBálU, město Štramberk
7. 11.  6. SlAVNoStI mlADýCh VíN, Šmíra-print, a. s.
15. 11.  VýStAVA ŠtRAmBERSKé VáNoCE, město Štramberk
25. 11.  PřEDADVENtNí KolEDoVáNí, město Štramberk
4. 12. AKADEmIE ŠtRAmBERKů, město Štramberk
4. 12. mIKUláŠSKá PoháDKA PRo DětI, DS Pod věží
5. 12. JAK to ASI BYlo + ŠtRAmBERSKý mIKUláŠ, město 

Štramberk, Technoprojekt, a. s., Šmíra-print
5. 12.  KomoRNí oRChEStR Z tIŠNoVA, město Štramberk, 

SHDOMŠ
 VáNočNí PRogRAm, město Štramberk 
26. 12. žIVý BEtlém – Národní sad, pořádají divadelní spolky, 

chrámový sbor,, schola, a město Štramberk
31. 12. SIlVEStR PoD tRúBoU, Šmíra-print, a. s.

 

muzeum zdeňkA BuriAnA – 
PředPokládAné AktiVity V r. 2009

VýStAVY:
Světy Pavla čecha – zahajovací (prodejní) výstava z díla známého brněn-
ského výtvarníka a literáta, web: www.pavelcech.wz.cz.
Výstava Zdeněk Burian – S paletou a štětcem III. – Sezonní výstava ze 
sbírek Památníku národního písemnictví v Praze.
Štramberk na historických fotografiích – závěrečná výstava ze sbírek 
MNJ a soukromých sběratelů.
Po stopách Zd. Buriana – další ročník pochodu po místech spojených 
s malířovým pobytem v Kopřivnici a Štramberku.
Siddie Burka 2009 – tradiční setkání ctitelů díla Zdeňka Buriana + sbě-
ratelská burza.

kulturní A sPolečenské Akce Ve štrAmBerku nA rok 2009

Báječná místa, akce a aktivity 2009 – lašská Brána
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NoVý JIčíN

Nový Jičín je kouzelné město se spoustou kulturních památek a zají-
mavostí, možností kulturního, sportovního i společenského vyžití, 
a proto je ideálním místem pro trávení rodinné dovolené. Jeho srdcem 
je Masarykovo náměstí, které je považováno za jedno z nejkrásnějších 
v naší zemi. Právě zde se v průběhu letní sezóny odehrává většina akcí 
Novojičínského kulturního léta, které nabízí bohatý program nejen 
místním občanům, ale i návštěvníkům města. Dalším místem, kde 
je možno hodnotně strávit chvíle volného času, jsou prostory Žero-
tínského zámku. Ten je sídlem Muzea Novojičínska, které veřejnosti 
představuje kromě četných průběžných výstav stálou historickou 
expozici „Ve znaku zavinuté střely“, expozici výtvarného umění ze sbí-
rek Muzea Novojičínska „Malíři dvou staletí“ a především „Nechte 
na hlavě“ – expozici pokrývek hlavy vyrobených v místním Tonaku, 
díky nimž je město nazýváno „Městem klobouků“. Vedle výstav zde 
můžete v průběhu celého roku navštívit spoustu zajímavých před-
nášek a jiných akcí pořádaných Muzeem Novojičínska. Sportovci si 
jistě vyberou z velmi bohaté nabídky novojičínských sportovišť, kde je 
mimo jiné možné zahrát si squash, tenis, badminton či bowling. Míst-
ní krytý i venkovní bazén je tím správným místem nejen pro plavce 
ale i pro děti. Ty se mohou v průběhu celého roku vyřádit v dětském 
bazénku krytého bazénu a především pak v létě ve venkovním areálu, 
kde najdete nejen bazén pro děti, ale i tobogán. Dáváte-li přednost 
přírodním vodním plochám, najdete asi 5 km od centra města vodní 
nádrž Čerťák, která slouží k rekreaci i sportovnímu rybaření. Pro 
zpestření volného času vašich ratolestí můžete využít některé z míst 
s průlezkami a dalšími atraktivitami dětských hřišť, jaké najdete 
např. v zahradě Městské knihovny. Pokud s rodinou rádi podnikáte 
výlety nebo jezdíte na kole, můžete využít husté sítě značených pěších 
i cyklistických tras, jimiž je protkáno blízké i vzdálenější okolí města. 
Propagační materiály a nejrůznější informace o městě jsou pro vás 
připraveny v Informačním centru Nový Jičín, které najdete na Úzké 
ulici při vchodu na náměstí od Žerotínského zámku.

Nový JičíN
ideální místo pro rodinnou dovolenou!

Informační centrum Nový Jičín
Úzká 27, 741 01  Nový Jičín, 
tel.: 556 711 888, 556 768 288
e-mail: icentrum@novy-jicin.cz
web: www.novyjicin.mic.cz

Báječná místa, akce a aktivity 2009 – nov ý jičín

AktiVity V noVém jičíně

  BowlinG

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

Sport park Nový Jičín
B. Martinů 1884/1, 741 01 Nový 
Jičín, tel.: 556 712 703
web: www.sport-park.cz
e-mail: sport@sport-park.cz
2 bowlingové dráhy, sauna, krytá 
tenisová hala, sleva 100 % držite-
lům pasu starších 90 let nebo sleva 
10 % po předložení kuponu

  cykloturistikA

Nově vybudovaná cyklostezka 
– 3 m široký asfaltový pás v délce 
1,65 km – začíná na ul. Slezské 
v Novém Jičíně a končí u silnice 
č. II/482 z Nového Jičína na obec 
Rybí. Od této křižovatky je možné 
pokračovat po již dříve opravené 
polní cestě do Libhoště, nebo po 
státní silnici do obce Rybí. Na cyk-
lostezku bylo přesunuto značení 
cyklotrasy č. 502, povrch cyklostez-
ky je vhodný i pro bruslaře a v zimě 
pro běžkaře.

  Fit centrA

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

Fit centrum Caesar
Štefániková 7, 741 01 Nový Jičín
tel.: 602 456 260, Július Botoš

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

Sport park Nový Jičín
B. Martinů 1884/1,
741 01 Nový Jičín
tel.: 556 702 868
web: www.sport-park.cz
e-mail: sport@sport-park.cz

  koně A jízdárny

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

Zemědělská usedlost Bludička
Bludovice 9, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 704 046, volat mezi 20.00 
a 21.00 h, manželé Žitníkovi 
web: www.zub.websnadno.cz
Bludicka.Bludovice@seznam.cz

 kouPAliště
  A Vodní Plochy

Krytý a venkovní bazén
Novosady 10,
741 01 Nový Jičín
tel.: 556 704 060, 556 701 600
web: www.basketnj.cz
e-mail: info@basketnj.cz
Areál nedaleko centra města, umě-
lá nádrž, správcem areálu je bas-
ketbalový klub, krytý a venkovní 
bazén, tobogán, hřiště, basketba-
lová hala, hotel, restaurace.
 
Přírodní koupání – nádrž čerťák
přehrada s travnatým břehem, pís-
čitou pláží, vstup dlážděný i písči-
tý, občerstvení ve stylové hospodě 
Čertův mlýn.

  kryté BAzény

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

  kuželky

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

  lezecké stěny

Umělá lezecká stěna
Tělocvična Mendelovy střední školy
Provozní doba pro veřejnost: čt: 

18.00–20.00 h. Kontaktní osoba: 
Mgr. Jaromír Dobiáš
tel.: 556 414 777, 556 414 761
e-mail: divadelni@mendelova-
stredni.cz

  miniGolF

minigolf – Na Skalkách
Skalky, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 708 817
web: www.nemeckova.com
e-mail: nemeckova@nemeckova.com
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kulturní Akce V noVém jičíně 
V roce 2009

1. 1. SlAVNoStNí ohňoStRoJ, ohňostroj konaný u pří-
ležitosti vstupu do roku 2009 – roku předsednictví České 
republiky v Radě Evropské unie, Masarykovo náměstí

únor oPoNA, divadelní přehlídka
20. 2. měStSKý PlES, vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, 

SVČ Fokus
březen mISS DíVKA, SVČ Fokus
březen tANEC FoKUS, přehlídka tanečních kroužků, SVČ Fokus
25. 3. VítáNí JARA, akademie speciálních škol a dětských center 

okresu, SVČ Fokus
duben PřEhlíDKA BoJoVého UměNí, SVČ Fokus
4. 4. VElIKoNočNí JARmARK, nádvoří Žerotínského zámku
6. 4. VElIKoNočNí VýStAVA KERAmIKY, SVČ Fokus
5. 5. PoháR StARoStY měStA, sportoviště města
14. 5. AKADEmIE SVč FoKUS, SVČ Fokus
23. 5. StREEtBAll, Masarykovo náměstí
30. 5. VElKý DEN Dětí, Letní kino/Masarykovo náměstí
12. 6. VEčíREK oRIENtálNíCh tANCů, SVČ Fokus
13. 6. DIVADElNí DílNA, Kamenné divadlo Skalky
19. 6. EVRoPSKý SVátEK hUDBY, Masarykovo náměstí
31. 7. JIčíNFESt, Amfiteátr Skalky
5. 9. měStSKá SlAVNoSt, Masarykovo náměstí
28. 11. mIKUláŠSKý JARmARK, nádvoří Žerotínského zámku

Báječná místa, akce a aktivity 2009 – nov ý jičín

  PArAšutismus

PARAKlUB hranice
P.O.Box 70, 741 01 Nový Jičín
tel.: 775 799 911
web: www.paraklub.applet.cz
e-mail: paraklub@applet.cz
Zaměření: kurzy parašutismu, 
provádění exhibičních a reklam-
ních seskoků. Základní parašutis-
tický výcvik. Podmínky pro přijetí 
do kurzu: min. věk 15 let, do 18 
let ověřený souhlas rodičů. Výška 
seskoků: 1 000 metrů, letoun L-60, 
padák typu křídlo MARS 291. 
Kurz včetně seskoku je natáčen na 
digitální videokameru. V ceně kur-
zu: 2 600 Kč je zahrnuto: výcvik, 
1 seskok, lékařská prohlídka.

  ryBoloV

Nádrž čerťák, 741 01 Nový Jičín

  sAuny

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

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

lazebník Šenovský, relaxační 
centrum
Ing. Ladislav Hollý, Dukelská 566, 
742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: 608 447 721
web: www.relaxacni-centrum.cz
e-mail: relaxacni@centrum.cz
Profesionální odborné masáže, 
několik druhů saun a relaxační 
místnost s čajovnou.

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

  skAtePArky

Freestyle park – volně přístupný
v areálu TJ

  solné jeskyně

Siesta – solná jeskyně
Masarykovo náměstí 7, 741 01 

Nový Jičín, tel.: 556 315 244
web: www.solnajeskyne-nj.cz
e-mail: siesta@solnajeskyne-nj.cz

  sPinninG

Schwinn – Indoor cycling
B. Martinů 4 (budova ZŠ), 741 01 
Nový Jičín, tel.: 607 586 619
web: www.incentrum.IC.cz

  squAsh

Sport park Nový Jičín
B. Martinů 1884/1, 741 01 Nový Ji-
čín, tel.: 556 702 868, 776 731 781
web: www.sport-park.cz
www.squash.novyjicin.cz
e-mail: sport@sport-park.cz

  tenis

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

tennis club Cleus
Jiráskova 67, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 713 803, 602 538 047
web: www.tennisclub.cleus.cz
e-mail: tennisclub@cleus.cz
3 kryté tenisové kurty

tenisové kurty
Purkyňova 26, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 711 449
9 antukových kurtů, občerstvení

  zimní stAdiony

Zimní stadion tJ Nový Jičín
Divadelní 18, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 708 454
Bruslení pro veřejnost: září až bře-
zen: čtvrtek a neděle 16.30–17.45
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KARVINá
Vítejte V kArViné

Pokud hodláte navštívit nějaké město v Moravskoslezském kraji, mohla 
by vás zaujmout Karviná. Určitě málokdo ví, že toto město je rodištěm 
olympijské vítězky Dany Zátopkové, tenisty Radka Štěpánka, či topmo-
delky Petry Němcové. Karviná je ale především městem dnes proslulým 
lázeňstvím a házenou na vrcholové sportovní úrovni, ale také šikmým 
kostelem přezdívaným „česká Pisa“. Z historického pohledu je známa 
hlavně jako hornické město. Návštěvníci se však nemusí obávat, Karviná 
je dnes moderní a ve všech směrech příjemné město a určitě má co nabíd-
nout. Obdivovat zde můžete například krásu zdejších památek, projet se 
zámeckým parkem v historickém kočáře s koňským spřežením, relaxovat 
v lázeňských wellness centrech vysoké odborné úrovně, či se pobavit na 
některé z mnoha konaných kulturních akcí. Připraveny jsou pro Vás rov-
něž různorodé aktivity nápaditě zabalené jako Balíčky zážitků. 

Co v Karviné navštívit a zažít

Krása několika významných historických památek Karviné, soustře-
děných v památkové zóně, odráží její významné postavení v minulosti. 
První kroky zavedou návštěvníka do historického jádra města na Masa-
rykovo náměstí. Dominantou náměstí je nesporně radnice s renesanční 
věží. Při severním vstupu na náměstí nelze přehlédnout rozlehlý zámek 
Fryštát v jeho elegantní empírové podobě z 18. století. Zajímavostí je, 
že na území dnešní Karviné se nacházely, ještě relativně nedávno, cel-
kem tři zámky. Dva jsou již nenávratně pryč, a to se právě v jejich případě 
jednalo o zvlášť honosná sídla. Zůstal zámek Fryštát, který je přístupný 
veřejnosti ve třech prohlídkových okruzích. Zámek, který je strategickým 
místem snad největší návštěvnosti Karviné, provozuje klasické prohlídky 
zámeckých interiérů v sezoně od dubna do konce října a pobočku Národní 
galerie dokonce celoročně. Romantici si mohou slavnostní prostory zám-
ku zvolit za místo pro svůj svatební den či další občanské obřady. Více na 
www.zamek-frystat.cz.

Nejstarší stavební památkou města z gotického období je kostel Pový-
šení sv. Kříže. Při empírové přestavbě zámku byl kostel spojen se zámkem 
krytou zděnou chodbou, která vytváří romantický vstup do rozlehlého 
zámeckého parku. Procházky tímto, v regionu ojedinělým, hodnotným 
přírodně krajinářským parkem, doslova pohladí duši a přispějí k pěkným 
zážitkům z návštěvy Karviné. 

Rovněž v památkové zóně se nachází areál lázní Darkova s několika 
kulturními architektonickými památkami v podobě lázeňských léčebných 
budov včetně půvabného lázeňského parku. Dominantou areálu je Spole-
čenský dům ve stylu vídeňské secese, který je nyní centrem lázeňského kul-
turního života. Na pomyslném vstupu do lázeňského areálu stojí zajímavá 
technická památka obloukový most přes řeku Olši. Již jednou zde bylo 
zmíněno, že Karviná je proslavena svým lázeňstvím, a to nejen v Čechách, 
ale také v dalekých, pro mnohé, exotických zemích. Lázně Darkov začaly 
nabízet lázeňské služby už v roce 1867, poté, co byly zjištěny výjimečné 
léčivé účinky zdejší minerální vody jodobromové solanky. Pro uspokojení 
poptávky nejenom po léčebných a rehabilitačních pobytech, ale i relaxač-
ních a wellness, byla zde nově zřízena Centra regenerace a Svět vitality, 
která doplňují klasickou lázeňskou léčbu a nabízejí širokou škálu léčebně- 
-relaxačních programů. Zde se můžete těšit na ojedinělé procedury 
a komfort dostupný úplně pro každého. Přijeďte a vychutnejte si klidné 
prostředí, vstřícný personál, příjemné posezení s lázeňskými specialitka-
mi a hlavně se nechte hýčkat. Více informací na www.darkov.cz.

Karviná nabízí další obdivuhodné stavby i mimo památkovou zónu. 
Vynechat byste určitě neměli unikát nadregionálního významu kostel 
sv. Petra z Alkantary, který zůstal stát v Karviné-Dolech jako jediná 
významná stavba z původní architektury moderního dvacetitisícové-
ho města. Kostel stál původně o 37 m výše a rychlý pokles způsobil jeho 
naklonění. Mnohým proto připomíná věž v italské Pise. 

Báječná místa, akce a aktivity 2009 – kar viná



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

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

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

CK VK Rožnov p. R., Palackého 450, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
tel.: +420 571 655 196, tel./fax: +420 571 619 444, e-mail: info@valasske-kralovstvi.cz,

CK VK Frenštát p. R., Dolní 494, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.: +420 556 831 402, tel./fax: +420 556 839 274, e-mail: ic.frenstat@valasske-kralovstvi.cz 

U nás se můžete ZDARMA připojit k internetu.

Navštivte naše kanceláře

Otevírací doba:  po–pá 8.00–12.00, 13.00–17.00

adrenalin • sport • pohoda • gastronomie 
• krása&relax • fi remní programy • zájezdy
Dále zajišťujeme:
Ubytování / Vstupenky / Autobusové jízdenky / Letenky / 
Průvodcovské služby / Zážitkové programy  / Dárky

VALAŠI s. r. o.
Dopravní společnost VALAŠI s. r. o. byla založena v roce 2005, za tři roky jsme však díky předchozím zkušenostem 
získali příznivé renomé v oboru autodopravy a zasílatelství. Vlastníme 20 vozových jednotek, specializujeme se na 
dopravu chladírenskými a mrazírenskými vozy, plachtovými návěsy i ve speciálním režimu ADR. Naší maximální 
snahou je co nejlépe plnit potřeby zákazníka a dopravit jeho zboží vždy v pořádku a ve sjednaném čase.

Samozřejmostí je také pojištění nákladu až do výše 6 milionů.

Nejčastěji jezdíme do Španělska a Portugalska, ale stranou samozřejmě nezůstávají ani ostatní evropské státy
a vnitrostátní přeprava.

Naší specializací je sběrná služba, urgentní přeprava a celovozové nakládky.

Těšíme se, že se i vy stanete našimi spokojenými obchodními partnery a zákazníky.

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

Ofi ciální dopravce Valašského království

www.valasi-trans.cz



CK VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ
Palackého 450, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 655 196, tel./fax: +420 571 619 444, e-mail: info@valasske-kralovstvi.cz 
Dolní 494, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.: +420 556 831 402, tel./fax: +420 556 839 274, e-mail: ic.frenstat@valasske-kralovstvi.cz

Chcete chvíle svého volna prožít zajímavě, oddychnout si a ještě 
se přitom něco dozvědět?

ZAŽIJTE ASPOŇ DEN S NÁMI!
Čas plný zážitků, emocí a pocitů jsme zabalili do tematických „Balíčků zážitků“.
Jsme přesvědčeni, že si každý z vás vybere to, co zrovna sedí vaší nátuře, zájmům, 
náladě, věku a fyzickým schopnostem. 

Co je balíček zážitků?
Je to roztomile zabalená aktivita, služba, kterou jsme pro vás vybrali, domluvili, 
připravili, vyladili a zabalili. Díky Balíčkům zážitků u nás můžete zažít něco, 
o čem jste dosud jen snili...Neuvěřitelné zážitky budete mít s námi na dosah 
ruky! Po zakoupení balíčku od nás obdržíte zážitkový kupon, ve kterém k vašemu 
Balíčku zážitků naleznete všechny potřebné informace.

Auto-moto • Koloběžky • Lana • Lezení • Létání • Paint-
ball • Paragliding • Parašutismus • Cyklo • Golf • Koně
Lyžování • Posilovna • Psí spřežení • Střelba • Tenis
Turistika • Vodní sporty • Astronomie • Fotografování
Hudba • Poznávání • Příroda • Tanec • Řemeslné 
práce • Gastronomie • Krása a relaxace • atd.
Aktivity je potřeba rezervovat předem! 

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

VYZKOUŠEJTE NAŠE 

BALÍČKY ZÁŽITKŮ
• ADRENALIN • SPORT • GASTRONOMIE • KRÁSA&RELAX 

• POHODA • FIREMNÍ PROGRAMY • ZÁJEZDY

Sestavíme Vám originální program 
na míru!



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

OCHUTNEJTE RADEGAST
PŘÍMO V PIVOVARU!
Přijeďte se do Nošovic seznámit
s procesem výroby piva
a ochutnejte čerstvý Radegast
rovnou z tanku.

www.radegast.cz, www.prazdroj.cz
exkurze.radegast@pilsner.sabmiller.com
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Karviná je městem s bohatým kulturním a společenským životem. Ať 
sem zavítáte v jakémkoliv ročním období, určitě si budete moci zajít do 
divadla, na koncert nebo sledovat četná sportovní zápolení. Hojně navště-
vované jsou tradiční akce konané na veřejném prostranství. Velikonoce 

jsou slaveny Velikonočním historickým jarmarkem s tradičními řemesl-
nickými výrobky a ukázkami lidových řemesel. V červnu se v centru města 
a na mnoha dalších místech konají pravidelně oslavy založení města akcí 
Festival Karviná. V září jsou to pak jedny z nejstarších tradičních akcí 
Karviné hornické slavnosti. Milovníci divadla by Karvinou měli navštívit 
v srpnu kdy probíhá open-air Divadelní festival Darkov a vánoční atmo-
sféru dodá prosincový Vánoční jarmark. 

Kromě tradičních atrakcí si návštěvníci mohou vybrat také z bohaté 
nabídky Balíčků zážitků, které obsahují netradiční tipy na strávení vol-
ného času v Karviné i okolí mnoha způsoby podle různorodých zájmů 
a zaměření. 

Rekreační zázemí města představuje areál Loděnice, který však nyní 
prochází velkou rekonstrukcí, v zámeckém parku a moderní letní koupa-
liště, můžete si také vybrat z mnoha sportovních možností. Krásu města 
a okolní přírody si můžete vychutnat pěšky či na kole na regionálních či 
místních cyklotrasách i za hranicemi v příhraničním Polsku. 

Informace o městě:
Městské informační centrum, Masarykovo nám. 71, Karviná-Fryštát, 
tel.: 596 318 620, e-mail: micka@rkka.cz, www.karvina.org. 

Ingrid Szczypková

Báječná místa, akce a aktivity 2009 – kar viná

AktiVity V kArViné

  BAdminton

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

ZŠ Dělnická
Sokolovská 1758, 735 06 Karviná-
Nové Město, tel.: 736 188 333
web: www.zs-delnicka.cz,
e-mail: sport@zs-delnicka.cz

  BowlinG

Bowling
Jaroslava Vrchlického 758, 735 06 
Karviná-Nové Město
tel.: 596 318 070
 
Bowling
Einsteinova 2867, 733 01 Karviná- 
-Hranice, tel.: 596 338 337
bowling, solná jeskyně
 
Bowling Club
U Lesa 762, 734 01 Karviná-Ráj
tel.: 596 324 080

  cykloturistikA

Karviná a okolí
Karvinou vede směrem od Těrlicka 
přes Stonavu po silnici č. III/4687 
cykloturistická trasa č. 6097. Na 

území města trasa odbočí vlevo na 
ul. Svornosti a vede k darkovskému 
mostu Sokolovských hrdinů, pak 
kolem Lázní Darkov, zámeckého 
parku a centra (Masarykovo nám.), 
odbočuje vpravo na Poštovní, dále 
po ulicích Rudé armády a Žižkova, 
přes kruhový objezd, míjí Rehabi-
litační sanatorium Lázní Darkov, 
odbočuje na ul. Mickiewizcovu, 
a to dvěma směry. Trasa č. 6097 
vede vlevo na Petrovice až k hranič-
nímu přechodu do Polska. Vpravo 
se odděluje trasa č. 6110, která 
vede přes Mickiewiczovu, Borov-
ského, U Farmy a Polskou ulici 
do Polska přes přechod (na území 
města) pro malý pohraniční styk 
a přes turistický přechod. 
Nové tematické Cyklotrasy „faj-
nym“ městem aneb poznáváme 
Karvinou a okolí zahrnují 5 cyk-
lotras s průvodcem. Cyklotrasy 
jsou tematicky směřovány k třem 
základním skupinám – dětem, 
sportovcům a turistům. Tři trasy 
jsou vedeny městem a nejbližším 
okolím a dvě jsou koncipovány buď 
pro náročnější cyklisty (jedna vede 
až do Beskyd), nebo pro zájemce 
o poznání příhraničního regionu 
(trasa vede do Polska).
 

Tyto cyklotrasy nejsou značeny 
v terénu orientačním dopravním 
značením. Jejich cílem je mož-
nost zastavení u různých památek 
a zajímavostí. Základem pro orien-
taci cyklistů bude cykloprůvodce 
s mapkou a podrobným popisem 
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trasy. Někde dojde i k navázání 
na existující značené trasy KČT. 
Zajímavostí jsou dvě dětské tra-
sy. Dětská trasa mini je věnována 
menším dětem v doprovodu rodi-
čů a je v maximální délce vedena 
mimo veřejné komunikace, tj. po 
stezkách pro cyklisty nebo kom-
binovaných stezkách pro cyklisty 
a pěší, případně po stezkách s pro-
vozem koňského povozu. Dětská 
trasa maxi je určena starším dětem 
a mládeži, avšak zde už cyklisti 
pojedou poněkud náročnějším 
terénem podél břehu Olše.

  Fit centrA

Club mAlIBU
Masarykovo náměstí 93, 733 01 
Karviná-Fryštát, tel.: 608 429 369

Fitcentrum Aréna
Haškova 643, 734 01 Karviná-Ráj
tel.: 732 381 701, solárium, sauna

Centrum tvarování postavy Fénix
Masarykovo náměstí 2457, 733 01 
Karviná-Fryštát, tel.: 739 299 448
www.fenixkarvina.cz

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

  GolF

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

  inline Bruslení

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

FREE StYlE
Wheel hala
ul. U Farmy (bývalý statek), 
734 01 Karviná-Ráj
Provozovatel: Wheel klub o. s. 

(zastřešuje adrenalinové sporty 
v Karviné jako je BMX, In-line, 
skateboard, koloběžky). 
e-mail: d.chrapek@seznam.cz 
tel.: 608 826 964 (Ing. David Chra-
pek), www.wheelweb.cz
Provozní doba: hala se otvírá za 
nepříznivého počasí. 
Cena: Wheel halu může navštívit 
kdokoliv, a pokud bude mít náv-
štěvník chuť si zajezdit musí mít 
vyplněnou a podepsanou přihláš-
ku. Tímto a zaplacením členského 
příspěvku v hodnotě 900,–Kč/rok 
se stane řádně poučeným členem 
Klubu a může trénovat. 

  koloBěžky

Wheel hala
ul. U Farmy (bývalý statek),
734 01 Karviná-Ráj
e-mail: d.chrapek@seznam.cz
tel.: 608 826 964 (Ing. D. Chrapek)
web: www.wheelweb.cz

  koně A jízdárny

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

Jiří Poloch – hoPo
Borovského 290/62a,
734 01 Karviná-Ráj
tel.: 603 737 826, vyjížďky na koni

 kouPAliště
  A Vodní Plochy

letní koupaliště
ul. Havířská 1783, 735 06 Karviná-
Nové Město
tel.: 596 312 172, fax.: 596 312 279
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: cervena@stars-karvina.cz
plážový volejbal, individuální míčo-
vé hry, badminton, stolní tenis

  kryté BAzény

Krytý plavecký bazén
Leonovova 1797
733 01 Karviná-Hranice
tel.: 596 311 076

web: www.stars-karvina.cz
e-mail: cervena@stars-karvina.cz

lázně Darkov, Rehabilitační 
sanatorium, Svět vitality
Čsl. armády 2954,
733 12 Karviná-Hranice
tel.: 596 372 336
e-mail: svetvitality@darkov.cz
rehabilitační a jodobromový bazén, 
sauna, whirlpooly, kryokomora

lázně Darkov, léčebna Darkov, 
Centrum regenerace
Lázeňská 48, 735 03 Karviná-Láz-
ně Darkov, tel.: 596 376 777
e-mail: regenerace@darkov.cz
bazén, whirlpool

  letní stAdiony

Sportovní areál ZŠ Dělnická
Sokolovská 1758/1, 735 06 Karvi-
ná-Nové Město, tel.: 736 188 333
www.zs-delnicka.cz
e-mail: sport@zs-delnicka.cz

Stadion Kovona
Fotbalové minihřiště s umělým 
travnatým povrchem
ul. Sportovní, 735 06 Karviná- 
-Nové Město
p. Hort – tel. 603 463 132

městský stadion
ul. U Hřiště, 734 01 Karviná-Ráj
tel.: 596 311 354
e-mail: mfk.karvina@seznam.cz 
http://mfkkarvina.cz

Stadion čSA
Svatopluka Čecha, 735 06 Karvi-
ná-Nové Město, přípravná utkání, 
pronájem veřejnosti
e-mail: mfk.karvina@seznam.cz 
http://mfkkarvina.cz

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

  miniGolF

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

  motokáry 

Půjčovna motokár
za hypermarketem Tesco, p. Ferenc, 

734 01 Karviná, tel.: 605 202 055
provoz 1. 5.–30. 9.

 PlážoVý
  VolejBAl

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

letní koupaliště
ul. Havířská 1783,
735 06 Karviná-Nové Město
tel.: 596 312 172
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: cervena@stars-karvina.cz

  PoVoznictVí

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

  ryBoloV

Rybářské lístky
Odbor životního prostředí Magis-
trátu města Karviné, ul. Zaklada-
telská 947, Karviná-Nové Město
tel.: 596 389 645
Rybářské povolenky, Český rybář-
ský svaz, místní organizace Karvi-
ná, Petrovice u Karviné č. p. 648, 
tel.: 552 302 840
e-mail: rybarikarvina@centrum.cz
Na základě vydaného rybářského 
lístku OŽP Magistrátu města Kar-
viné je vydána povolenka Českým 
rybářským svazem a pak je možný 
lov ryb na těchto rybnících a úse-
cích řek:
řeka Stonávka: Stonávka 1 P 
(pstruhové pásmo): MO Karviná 
– od mostu v Solci (přejezd na Důl 
Darkov) až k tělesu hráze údolní 
nádrže Těrlicko.

Báječná místa, akce a aktivity 2009 – kar viná
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Stonávka 1 (mimopstruhové): 
MO Karviná–Přítok Olše–od ústí 
do Olše až po most v Solci (přejezd 
na Důl Darkov).

Stonávka 1A: MO Karviná, revír 
tvoří: Bartečkovy rybníky, Pod 
farou, park Z. Nejedlého, důlní 
propadliny v Lipinách v k. ú. Dar-
kov, Dolany a potok Karvinka včet-
ně přilehlých tůní.

řeka olše: olše 2: MO Karviná 
– Přítok Odry – od ústí řeky Petrův-
ky po jez nad silnicí Karviná–Český 
Těšín mimo Petrůvku a Stonávku.
olše 2 A: MO Karviná – revír 
tvoří slepé rameno Olšák v k. ú. 
Koukolná.
olše 3: MO Karviná – Přítok Odry 
– od jezu nad silnicí Karviná–Čes-
ký Těšín až k jezu v Podoboře.
olše 3A: MO Karviná, revír tvoří: 
nádrž Větrov v k. ú. Závada nad 
Olší, pískovna v Karviné-Mizero-
vě a odstavné rameno v parku B. 
Němcové v Karviné-Fryštátě.
U nádrže Větrov je zakázáno stání 
motorových vozidel na všech pří-
jezdových cestách k nádrži. Rov-
něž jízda motorovými vozidly po 
hrázi nádrže je zakázána.

louky 1 A: MO Karviná – rybářský 
revír tvoří důlní propadlina v k. ú. 
Louky nad Olší.

řeka Petrůvka: Petrůvka 1: Přítok 
Olše-Odry – od ústí do Olše v Záva-
dě až ke státní hranici v Dolních 
Marklovicích. Platí ustanovení pro 
lov ryb v tocích, které tvoří státní 
hranici.
Petrůvka 1 A: revír tvoří Petrovy 
nádrže č. 2–4 v k. ú. Prstná.

Ve všech rybářských revírech jsou 
v určitém ročním období hájeny 
jednotlivé druhy ryb.

Denní doby lovu ryb v pstruhovém 
rybářském revíru jsou: leden–únor 
od 7.00 do 17.00 h., březen od 6.00 
do 18.00 h., duben od 6.00 do 20.00 
h., květen od 6.00 do 21.00 h., čer-
ven–červenec od 5.00 do 22.00 
h., srpen od 6.00 do 22.00 h., září 
od 7.00 do 20.00 h., říjen od 7.00 
do 19.00 h., listopad–prosinec od 
7.00 do 17.00 h.

Denní doby lovu ryb v mimopstru-
hovém rybářském revíru jsou: 
leden–únor a listopad–prosinec od 
7.00 do 18.00 h., březen od 5.00 do 
21.00 h, duben, září a říjen od 6.00 
do 22.00 h., květen–srpen od 4.00 
do 24.00 h.

  sAuny

lázně Darkov, Rehabilitační 
sanatorium, Svět vitality
Čsl. armády 2954, 733 12 Karviná- 
-Hranice, tel.: 596 372 336
e-mail: svetvitality@darkov.cz
rehabilitační a jodobromový bazén, 
sauna, whirlpooly

Fitcentrum Aréna
Haškova 643, 734 01 Karviná-Ráj
tel.: 732 381 701, solárium, sauna
 
Sauna oáza
ul. K. Śliwky 53, 733 01 Karviná- 
-Fryštát, tel.: 596 312 263, solárium, 
restaurace, sauna otevřená denně
 
Sportovní hala StaRS
K. Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná- 
-Fryštát, tel.: 596 342 131–4, 
596 324 492, fax: 596 312 279
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: stars@stars-karvina.cz

  skAtePArky

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

Wheel hala
ul. U Farmy (bývalý statek), 
Karviná-Ráj
Provozovatel: Wheel klub o. s. 
e-mail: d.chrapek@seznam.cz
tel.: 608 826 964 (Ing. David Chra-
pek), www.wheelweb.cz
Provozní doba: hala se otvírá za 
nepříznivého počasí. 
Cena: Wheel halu může navštívit 
kdokoliv, a pokud bude mít náv-
štěvník chuť si zajezdit musí mít 
vyplněnou a podepsanou přihláš-
ku. Tímto a zaplacením členského 
příspěvku v hodnotě 900 Kč/rok se 
stane řádně poučeným členem Klu-
bu a může trénovat. 

  solné jeskyně

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

  sPinninG

Club mAlIBU
Masarykovo náměstí 93, 733 01 
Karviná-Fryštát, tel.: 608 429 369

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

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

  squAsh

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

  stolní tenis

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

  střelBA

Sportovně střelecký klub KoVo-
NA Karviná
Sportovní areál Kovona Karviná, 

Sportovní, 735 06 Karviná-Nové 
Město, tel.: 736 609 545 – pan K. 
Karzel, web: www.ssk-kovona.cz
e-mail: karel.karzel@post.cz,
info@ssk-kovona.cz

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

  tenis

Kurty za Rehabilitačním sana- 
toriem
733 01 Karviná-Hranice
tel.: 596 372 231

lázeňský park lázní Darkov
735 03 Karviná-Lázně Darkov
tel.: 596 316 565

Sportovní areál Kovona Karviná
Sportovní, 735 06 Karviná-Nové 
Město, tel.: 603 463 132
futsal, floorbal, fotbal

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

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

  zimní stAdiony

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

Báječná místa, akce a aktivity 2009 – kar viná
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kulturní Akce V kArViné V roce 2009

28. 2. WolKRůV PRoStěJoV, Městský DK, Karviná-Nové 
Město, okresní kolo celostátní soutěže v uměleckém přednesu

28. 3. WolKRůV PRoStěJoV, Městský DK, Karviná-Nové 
Město, krajské kolo celostátní soutěže v uměleckém přednesu 

10. 4. VElIKoNočNí JARmARK, Masarykovo náměstí, 
Karviná-Fryštát

26. 4. DEN ZEmě, park Boženy Němcové, Karviná-Fryštát, ekolo-
gická akce 

1. 5.  NáStRAhY VElKoměStA – 2. ročník tematických her 
určených pro rodinné týmy, Karviná

16. 5.  otEVíRáNí PRAmENů – kulturní akce s programem, sym-
bolické otevření lázeňských pramenů, park Rehabilitačního 
sanatoria v Karviné-Hranicích, Lázeňský park v Karviné-Láz-
ních Darkově

25.–31. 5. DARKoVSKá líPA – tvorba uměleckých děl známými řez-
báři a malíři, doprovodný program, Lázeňský park v Karviné- 
-Lázních Darkově

červen–září KARVINSKé hUDEBNí léto, Masarykovo 
náměstí, Karviná-Fryštát, promenádní koncerty

červen oStRoVY hUDBY, Městský dům kultury, Karviná-Nové 
Město, Koncertní sál ZUŠ, Karviná-Mizerov, koncerty v rámci 
XV. ročníku mezinárodního festivalu

červen Festival hEY! ANImAlfest, Karviná, rockový festival
6. 6.  PRolíNáNí KUltUR ANEB ZNámE SE NAVZáJEm 

– festival národnostních menšin, doprovodný program, stán-
kový prodej, Masarykovo náměstí v Karviné-Fryštátě

13. 6. VAlímE SE KARVINoU – 4. ročník soutěžních her pro 
veřejnost s doprovodným kulturním programem, Karviná

19.–20. 6. DNY KARVINé, Masarykovo náměstí, park B. Němcové, 
Karviná-Fryštát a další místa ve městě, tradiční městské slav-
nosti doprovázené bohatým kulturním programem

4. 7. KARVINSKý RomSKý FEStIVAl 2008, park B. Němco-
vé, Karviná-Fryštát, festival písní, folklorní hudby a tance

26. 9. ZAVíRáNí PRAmENů – kulturní akce s programem, sym-
bolické uzavření lázeňských pramenů, ochutnávka burčáku, 
park Rehabilitačního sanatoria v Karviné-Hranicích, Lázeň-
ský park v Karviné-Lázních Darkově

VýBěr z kArVinských BAlíčků zážitků

Kouzla a čáry nemusí být nutně jen ilu-
zí. Ruce profesionálního kadeřníka vám 
dokážou pravý opak. Udělejte něco pro 
sebe, změňte svou současnou image, 
dopřejte svým vlasům netradiční péči 
a radujte se z kouzla, které si v podobě 
krásného účesu odnesete domů.

obsah balíčku: • BasIc (určeno pro krátké vlasy) – vlasové poradenství, 
vlasová konzultace, realizace změny účesu (melír, střih, styling) dle přání 
zákazníka • BasIc plus (stejně jako Basic, ale navíc barva) • sIlver (urče-
no pro středně dlouhé vlasy) – vlasové poradenství, vlasová konzultace, 
realizace změny účesu (barva, melír, střih, styling) dle přání zákazníka • 
Gold (stejně jako Silver, ale pro dlouhé vlasy) • Dárky – netradiční tužka 
a dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby): • Basic 
a Basic plus: Pamětní list, pas VK, pohlednice, stopa VK • Silver a Gold: 
Pamětní list, pas VK, samolepka VK, pohlednice, stopa VK.

tělesné předpoklady: Bez omezení.
Celkový čas: 1–3 hodiny dle vybrané služby.
Počet účastníků: 1 osoba a maximálně 1 osoba jako divák.
oblečení, vybavení: Běžné oblečení.
Sezona, počasí: Celoročně, nezávisle na počasí.
Kdy objednávat: Minimálně 2 měsíce dopředu.
Kód balíčku: Basic Poh 065 185, Basic plus Poh 066 186, 

Silver Poh 067 187, gold Poh 068 188
orientační cena: Basic: 885 Kč, Basic plus: 1 720 Kč,
 Silver: 2 550 Kč, gold: 3 385 Kč včetně DPh

čarování s vlasy aneb vlasová show

Máte-li za sebou základy jezdectví, nased-
něte na koně a vyrazte do terénu. Ze sedla 
uvidíte svět jinak. Zapomenete na starosti 
a pocítíte spojení s přírodou.

obsah balíčku: • Zapůjčení kovbojské 
košile • Osedlání koně • Vyjížďka do přírody 
v doprovodu jezdeckého instruktora • Na 
závěr odstrojení a péče o koně • Kovbojské 
menu, občerstvení • Dárky – suvenýrek měs-

ta a dárkový balíček VK (obdržíte Holubí poštou VK po realizaci služby): 
 • Pas VK, pamětní list VK, koňo stopa VK, pohlednice VK.

tělesné předpoklady: Klient musí přihlédnout ke svému zdravotnímu 
stavu. Není vhodné pro začátečníky.

Celkový čas: 4–5 hodin.
Počet účastníků: 1 osoba. Přítomnost diváků není možná.
oblečení, vybavení: Oblečení dle počasí a ročního období. Nejsou 

vhodné džíny. Veškeré technické vybavení a jez-
decké pomůcky zapůjčíme.

Sezona, počasí: Celoročně, nelze realizovat za deště, či za velmi 
špatných klimatických podmínek.

Kdy objednávat: Nejlépe 14 dní předem.
Kód balíčku: AKt 041 108
orientační cena: 1 383 Kč včetně DPh

Vyjížďka do terénu

Báječná místa, akce a aktivity 2009 – kar viná

Sportovní lukostřelba patří, spo-
lu s tenisem a golfem, mezi „bílé 
sporty“ a lze ji jistě považovat za 
ušlechtilou zálibu, kterou je možné 
pěstovat takřka celý život. Vyzkou-
šejte si střelbu na terč z různých 
typů luků a kuší. Mohli byste kon-
kurovat Vilému Tellovi?

obsah balíčku: • Klient se setká s lukostřelcem na domluveném místě 
(Lázeňský park) • Vyzkouší si několik druhů kuší a luků • Dostane základ-
ní trénink • Střílí se na slaměné terče • Dárky – mapa města a dárkový balí-
ček VK (obdržíte Holubí poštou po realizaci služby): • Pamětní list VK • 
Pas VK • Aktivstopa VK • Příběhová pohlednice Karviné.

tělesné předpoklady: Bez omezení.
Celkový čas: 1,5 hodiny
Počet účastníků: 1–3 nebo 4–6, větší skupiny dle domluvy.
Diváci: Účast diváků je možná.
oblečení, vybavení: Oblečení podle klimatických podmínek. Technic-

ké vybavení zapůjčí poskytovatel.

Do terče si střel jako Vilém tell

Sezona, počasí: Březen–listopad. Za příznivého počasí.
Kdy objednávat: Nejlépe 14 dní před realizací služby.
Kód balíčku: pro 1–3 osoby: AKt 023 053,
 pro 4–6 osob: AKt 024 054.
orientační cena: pro 1–3 osoby: 1 110 Kč včetně DPh
 pro 4–6 osob: 1 250 Kč včetně DPh
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seZnam lyžařských středisek v Beskydech a na valašsku a jejich vyBavenost

název a adresa kontakt vleky/sjezdovky délka
převý-

šení
obtíž-
nost

stav 
sjezdovky

celková 
úroveň

Bílá

ski areál Bílá
(774 m n. m.)
739 15 Bílá 105
Sever je čtyřsedačková lanovka

558 690 163
www.skibila.cz

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

900 m

700 m
350 m
100 m

250 m

156 m
100 m

5 m

upravená

upravená

• • • • • • • • • • JJJJ

lyžařský areál ski mezivodí
(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

558 437 822
602 875 844
www.beskydy.cz

TLV 12 
dětský vlek

550 m
200 m

120 m
30 m

mm
m

upravená
upravená

• • • • • • • • •

BumBálkA

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

721 120 742
Poma TLV
Poma TLV
dětský vlek

300 m
200 m

80 m

85 m
57 m
15 m

mmm
mm
m

upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • •

ski klema, www.klema.cz
U Masaryk. chaty na Bumbálce

558 655 603
724 225 666

TLV 12
dětský vlek

350 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
www.ski-areal-armada.cz

608 727 370
777 727 370

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
777 939 130

Tatrapoma H 180
metasport TLV 12
dětský vlek TLV 11 

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
603 273 766
www.ski-msa.cz

Poma – lomená
Poma 1
Poma – přibližovák
Poma – Gruň

900 m
900 m
700 m
300 m

170 m
180 m

80 m
80 m

mm
mm
m
m

upravená
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

TLV 12
Tatrapoma P
Tatrapoma S
vlek provazový
LV Karussel
Tatrapoma

640 m
450 m
150 m

60 m

550 m

110 m
90 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

Tatrapoma 400 300 m 70 m m neupra-
vená

• • •

ski areál rališka (604 m n. m.)
756 57 Horní Bečva

603 276 782
603 377 029

SKILL
Tatrapoma

200 m
500 m

35 m
100 m

m
mm

upravená
upravená

• • • • • • JJJ

lyžařský areál solisko
756 57 Horní Bečva 

603 510 349
603 148 798
www.solisko.cz

Tatrapoma TLV 12
Tatrapoma TVL
Tatrapoma

450 m
600 m
280 m

80 m
105 m

15 m

mm
mm
m

upravená
upravená
upravená

• • • • • •

lyžařský vlek kubiška
(750 m n. m.) 756 57 H. Bečva

571 645 341
604 563 552

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

snowpark

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.

450 m
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název a adresa kontakt vleky/sjezdovky délka
převý-

šení
obtíž-
nost

stav 
sjezdovky

celková 
úroveň

lyžař. vlek – údolí mečová 
(760 m n. m.), 756 57 Horní Bečva

603 255 594
TLV 12 550 m 127 m mm upravená • • •

horní lomná

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

558 366 017
www.prelac.cz

Tatrapoma 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

lyž. 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
608 764 155
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 2 840 m 214 m mm 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

skicentrum 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

733 611 617
www.koprivnice.cz

Hlavní
Druhý

420 m
260 m

117 m mm upravená • • • • • • • • •

krásná

lyžařský vlek tj radegast 
(750 m n. m.), 739 04 Krásná-Sihly
www.visalaje.cz

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

2 × vlek Poma 420 m 104 m mm
m

upravená
upravená

• • • • •

lužná

lyžařský vlek lužná 
– hlouběnka

602 179 680
732 738 583

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 • • • •

mAlenoVice

ski malenovice 
(550 m n. m.)
739 11 Malenovice 258
www.ski-malenovice.cz

606 443 652
605 202 402
757 568 570

BLV 0
VL 1000
Dětský vlek

400 m
800 m

90 m

100 m
202 m

20 m

m
mmm

m

upravená
upravená
upravená

• • • • • • •

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

seZnam lyžařských středisek v Beskydech a na valašsku a jejich vyBavenost
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název a adresa kontakt vleky/sjezdovky délka
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celková 
úroveň

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
www.zbuj.unas.cz

601 530 057
602 584 560
zbuj@centrum.cz

400 m 130 m mm neupra-
vuje se

• • • • •

moráVkA

ski morávka sviňorky
739 04 Morávka 232

558 432 080
www.skimoravka.cz

Dvoukotva
dětský vlek

530 m
40 m

160 m mm
m

upravená
upravená

• • • • • • • • • JJJ

lyžařský areál zlatník
(520 m n. m.)
739 05 Morávka

558 648 048
602 721 046
www.skizlatnik.cz

Tatrapoma F 12
Tatrapoma P

450 m
250 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

604 201 399
www.vranca.cz

Lůčky 
Kondrk
Dujčák 1
Dujčák 2
Ohrady
Jamka
Trojúhelník 1
Trojúhelník 2

1000 m
800 m
600 m
600 m
800 m
650 m
700 m
700 m

150 m
170 m
150 m
150 m
170 m
170 m
170 m
170 m

m
m

mm
mm
mm
mm

mmm
mmm

upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená

• • • • • JJ

lyžařský vlek Permoník
(670 m n. m.)
www.hotelpermonik.cz

571 451 870
Poma 150 m m upravená • • • • • •

noVý jičín-sVinec

ski areál svinec
Císařská 68, 741 01 Nový Jičín

556 708 306
602 522 401
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

teleskopický vlek
dětský vlek

420 m
180 m

110 m
30 m

mm
m

upravená
neupra-
vuje se

• • • • • • JJJ

PAlkoVice

lyžování za domem
ss Palkovice (400 m n. m.)
739 41 Palkovice 620
www.skipalkovice.unas.cz

558 656 376
603 454 781

Garavento
dětský vlek
dětský vlek

386 m
120 m

80 m

108 m
30 m

mm
m

upravená
upravená

• • • • • • • JJJ

Portáš

lyžařský 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.)
pustevny@skialpin.cz

556 830 958 (lanov-
ka horní stanice)
556 835 993 (lanov-
ka dolní stanice)
www.skialpin.cz

lanovka
Lokomotiva
Malá sjezdovka
Panoráma
Pod Kolibou
Cyrilka
Dětská
Pod Šumnou
Nad Boudou
Velká sjezdovka
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 
zastávky vzdálených 250 m bryčkou taženou koňmi

100 m
800 m

seZnam lyžařských středisek v Beskydech a na valašsku a jejich vyBavenost
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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 ski areál 
– rusava
(400 m n. m.), 768 45 Rusava

606 737 967
603 835 908
www.rusavaski.cz

Tatrapoma
KV 400
Dětské lano

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

220 m
450 m

44 m
90 m

m
m

upravená
upravená

• • • • • JJ

seninkA

lyž. vlek tj sokol seninka 
(550 m n. m.)

602 780 383, www.
seninka.webpark.cz

Tatrapoma 700 m 115 m mm 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 • • • • • • •

troják

lyžařské středisko
na trojáku
(583 m n. m.)
Troják 448, 768 71 Rajnochovice

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

Tatrapoma F 12
Tatrapoma 12
Tatrapoma P
dětský vlek
dětský vlek

500 m
450 m
240 m

50 m
20 m

95 m
56 m
48 m

3 m
3 m

mm
m

mm
m
m

upravená
upravená
upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • • •

VAlAšská Bystřice

ski areál Búřov-Valašská 
Bystřice (620 m n. m.)
756 27 Valašská Bystřice 181

571 646 555
602 718 521
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

571 477 388
www.razula.cz

Doppelmayer 800 m 210 m mm upravená •
 

• • • • • • JJJ

lyžařský vlek – jezerné
756 06 Velké Karlovice-Jezerné

731 177 181
300 m 50 m m neupra-

vuje se
• • • JJ

lyžařský vlek Podťaté
756 06 Velké Karlovice

571 444 190
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
571 444 786

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

• • • • • • • •

lyžařský vlek Babská
756 06 Velké Karlovice

571 444 532
Poma 400 m

400 m
200 m

78 m
75 m
38 m

mm
mm
m

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.

seZnam lyžařských středisek v Beskydech a na valašsku a jejich vyBavenost
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lyžařský areál machůzky
756 06 Velké Karlovice

571 444 522
603 327 150
www.machuzky.cz

Tatrapoma
Poma

1050 m
250 m

250 m
30 m

mm
m

upravená
upravená

• • • • • • • •

lyžařský vlek u Bambuchů
756 06 Velké Karlovice

571 444 808
Poma
Poma

410 m
220 m

96 m
30 m

mm
m

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.visalaje.cz

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
LPVE 3

362 m
386 m
160 m

60 m
60 m

101 m
100 m

35 m
12 m
12 m

mm
mm
m
m
m

upravená
upravená
upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • • JJJ

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

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 střediska
podle www.holidayinfo.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

snowpark

seZnam lyžařských středisek v Beskydech a na valašsku a jejich vyBavenost



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

z
á

ž
it

k
o

v
é

 n
o

v
in

y

sk iBusy, lyžařské ser visy, lyžařské školy…

Frenštát pod Radhoštěm
Ski servis Marek Petr
Horní 119, 744 01 Frenštát p. R.
tel.: 606 151 042
Oprava, seřízení: lyže, sjezdové, běžec-
ké vázání. Broušení: hrany, skluznice, 
napouštění 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.

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, půjčovna

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, 
běžek, snowboardů

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: Sun Ski & Board School Bílá 
– jih a sever, Provozovna „jih“ je umístě-
na v dřevěném srubu vedle Hotelu Pokrok 
u sjezdovky č.6 (Ski škola), provozovna 
„sever“ je umístěna v dřevěném srubu 
naproti vchodu do restaurace Bí-Fí.
tel.: 774 155 380, e-mail: bila@sunski.cz
Dolní lomná: Ski areál Severka
tel.: 732 417 632, Provoz: 9.00–16.00
e-mail : dolni.lomna@sunski.cz
Pustevny: Hotel Tanečnica
Pustevny, 756 57 Horní Bečva
tel.: 774 155 375, Provoz: 8.30–16.00
e-mail: pustevny@sunski.cz
mezivodí: Naši kacelář naleznete pří-
mo u pokladny. tel.: 774 155 377
 e-mail: mezivodi@sunski.cz 
mosty u Jablunkova:
Ski areál Mosty u Jablunkova
 739 98 Dolní Lomná, tel.: 774 155 381
e-mail: mostyujablunkova@sunski.cz 

horní Bečva

Winter school – škola a půjčovna
Zimní středisko „u Sachovy Studánky“
Horní Bečva, tel.: 775 725 915,
775 992 566, info@winterschool.cz
web: www.winterschool.cz

javorníky

Ski centrum Kohútka
Na Příkopě 814, 755 01 Vetín
tel.: 571 416 171
e-mail: kocurek@kohutka.cz
web: www.kohutka.cz
výuka lyžování a snowboardingu, půjčov-
na vybavení (lyže, carvingové lyže, snow-
boardy, helmy), servis lyží a snowboardů

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, 603 360 715
e-mail: silbaski@silbaski.cz
web: www.silbaski.cz
SiLBA SKi sídlo, servis, půjčovna, info 
(vedle Restaurace u Kociána)
Trojanovice č.p. 180 Frenštát p. R. 744 01
tel.: 605 592 947

SKIBUS 000154  Nový Jičín–Frenštát p. R.–Trojanovice
–Čeladná–Bílá–Makov-Čierne, lyžiarsky vlek

Platí od 27. 12. 2008 do 1. 3. 2009Přepravu zajišt’uje: Veolia Transport Morava a.s.
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  Nový Jičín,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,lyžiarsky vlek  . . . . . . . . .
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61  jede od 29.12.08 do 30.12.08, 2.1.09, 30.1.09
62  jede od 27.12.08 do 28.12.08, od 3.1.09 do 1.3.09

spoj 2,8 vyčká v zastávce Bílá,střed příjezdu spoje 2 linky 000547
na spoj 5,7 navazuje v zast. Bílá,střed spoj 1 linky 000547 do Velké Karlovice, hotel Razula

6 jede v sobotu jede v pracovních dnech † jede v neděli a ve státem uznané svátky 

Na lince platí tarif vyhlášený Veolia Transport 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 rsm.veolia-transport.cz 
nebo v síti smluvních prodejců. Bližší informace o provozu skibusů získáte na adrese www.veolia-transport.cz nebo na 
telefonním čísle 844 555 888. Autobus nečeká na cestující zadržené celní a pasovou kontrolou, v tomto případě se jízdné 
nevrací. Autobus nečaká na cestujúcích zadržaných colnými a pasovými orgánmi, v danom prípadě sa cestovné nevracia. Na 
lince platí Individuální ceník pro odbavování v SK (Slovenských korunách). 

lyžařské ser visy

lyžařské školy
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SKIBUS 000547  Ostrava–Frýdlant n. O.–Bílá–
Velké Karlovice–Hutisko-Solanec

Platí od 22. 12. 2008 do 15. 3. 2009Přepravu zajišt’uje: Veolia Transport Morava a.s.
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  Ostrava,Poruba,vozovna  . . . . . . . . . . . .
  Ostrava,Svinov,mosty horní zast.  . . . . . . .
  Ostrava,Hrabůvka,Poliklinika  . . . . . . . . . .
  Ostrava,Hrabůvka,Benzina . . . . . . . . . . . .
  Frýdek-Místek,Frýdek,aut.nádr.  . . . . . . . .
  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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64  jede od 2. 1. 2009 do 15. 3. 2009
Vnitrostátní přeprava povolena. Na lince platí tarif vyhlášený Veolia Transport Morava a.s. Informace o tarifu a smluvních 
přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Místenku lze zakoupit na adrese rsm.veolia-transport.cz nebo
v síti smluvních prodejců. Bližší informace o provozu skibusů získáte na adrese www.veolia-transport.cz nebo na telefonním čísle 
844 555 888.

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 – Vsac-
ká Tanečnice – Lušovka – Ptáčnice – Vsac-
ký Cáb tur. chata – Lopunice – Putýrka 
– Vsetín žst.

třeštík – Rožnov p. R. 
(27 km)
Třeštík – Kladnatá rozc. – u Martiňáku 
rozc. – Maňáky – Pustevny – Radhošť 
– Černá Hora – Rožnov p. R.

Rožnov p. R. – Rožnov p. R. 
(32 km)
Rožnov pod Radhoštěm – Hutisko-Sola-
nec – Pod Leštím – Vsacká Tanečnice 
– Lušovka – Hřeben – Ptáčnice – Pod 
Ptáčnicí – Valašská Bystřice – Hážovské 
díly – Rysová – Rožnov pod Radhoštěm.

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

Pustevny – martiňák (8 km)

sk iBus, vyBrané B ěžecké trasy, samolepky Báječná místa

Putování po Báječných místech a aktivitách

Samolepka vás příjde na 30 korun, 
ale pokud nám pošlete deset štítků 
s čísly po sobě jdoucími, pak vám 
doručíme samolepku prémiovou.

Ozdobte tedy samolepkami své 
lednice, lodní kufry, zápisníky, 
cancáky nebo rozšiřte své sbírky. 
Nechť vám samolepky Báječná 
místa a aktivity připomínají jen 
samé báječné chvíle.

Pravidla akce Putování po 
Báječných místech a akti-
vitách
1.  Zavítejte na Báječné místo, 

zúčastněte se Báječné aktivi-
ty nebo Báječné akce a za pár 
drobných si pořiďte samolep-
ku. O tom, která místa, aktivity 
a akce jsou aktuálně ta Báječná, 
se dozvíte také z našich webo-

vých stránek nebo na našich 
a všech dobrých Informačních 
centrech.

2.  Z každé samolepky odlepte 
„spodní štítek“. Až budete mít 
deset po sobě jdoucích „štít-
ků“, vložte je třeba do obálky 
a pošlete je na naši adresu CK 
VK Rožnov p. R., Palackého 
450, 756 61 Rožnov p. R. 
Nezapomeňte napsat svou zpá-
teční adresu, na kterou vám 
máme zaslat prémiovou samo-
lepku.

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

Při získání 3 PRémIo-
VýCh SAmolEPEK: Získáte 

„Cestovatelský list“ a volné vstup-
né na naše vybrané akce a aktivity.

Při získání 5 PRémIoVýCh 
SAmolEPEK – prvních 50 ces-
tovatelů:
• kartón piva RADEGAST 0,5 l
• nebo tričko s motivem Báječných 
míst a aktivit Valašského království  
či zážitků pro 7 smyslů“. 

Všichni, kteří nasbírají 5 PRé-
mIoVýCh SAmolEPEK a kte-
ří nám pošlou do 30. 12. 2009:
• Zlatou slevovou kartu stálého 
zákazníka v outdoorových prodej-
nách ALPISPORT. Nabídka na 
www.alpisport.cz
• volné lístky na vybrané aktivity 
a akce nejen ve VK
• budou zařazeni
do slosování o hlavní ceny:

1. cena: Pivo na rok zdarma od 
pivovaru Radegast (365 
piv).

2. cena: letenka po Evropě
3. cena: Balíček zážitků CK VK

4. Organizátoři si vyhrazují právo 
nahradit uvedené ceny cenami 

Máme dobrou zprávu pro všechny sběratele, nadšené turisty 
či příležitostné navštěvovatele horských vrcholů, lanových 
parků, hotelů, muzeí, rozhleden či hradů. Ve spolupráci se 
všemi těmito místy jsme připravili první sérii samolepek. 
Každé místo má pochopitelně samolepku se svým motivem, 
ale dohromady tvoří sérii.

jinými srovnatelné
 hodnoty.

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

Ceny do soutěže poskyt-
li: R. JELÍNEK, a. s., Pivovar 
Radegast, Nošovice, CK VA-
LAŠSKÉ 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!

vyBrané B ěžecké trasy
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inFormační centra

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

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

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

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

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

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

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

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

Francova lhota
IC Českého svazu ochránců přípody 
– Pulčín
Francova Lhota-Pulčín 13, 756 12 Horní 
Lideč, tel.: 604 939 980
e-mail: infocentrumpulcin@seznam.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kopřivnice
MIC
Obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice
tel.: 556 821 600, 737 207 294
fax: 556 821 488, e-mail: ic@kdk.cz
web: www.koprivnice.cz
www.lasska-brana.cz

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

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

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

e-mail: luhacovice@ckpressburg.cz
web: www.ckpressburg.cz

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

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

napajedla
MIC
Na Kapli 459, 763 61 Napajedla
tel.: 577 944 247, 737 230 563
e-mail: infocentrum@napajedla.cz
web: www.napajedla.cz

nový hrozenkov
IC
Památník A. Strnada 451, 756 04 Nový 
Hrozenkov, tel.: 571 451 806
web: www.novyhrozenkov.cz

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

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

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

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

Ostravský informační servis s. r. o.
Letiště Leoše Janáčka Ostrava
Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov
tel.: +420 558 272 419
e-mail: letiste@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz
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Ostravský informační servis s. r. o.
Ostrava – vestibul Hlavního nádraží
Nádražní 196, 702 00 Ostrava
tel.: 596 136 218
fax: 596 136 218
e-mail: cd@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz

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

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

otrokovice
Regionální IC
Náměstí 3. května 1340,
765 02 Otrokovice
tel.: 577 934 441

e-mail: beseda@beseda.otrokovice.cz

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

slavičín
MIC
Mladotické nábřeží 849
763 21 Slavičín
tel.: 577 342 251, 737 751 874
e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz
web: www.mesto-slavicin.cz
www.luhacovske-zalesi.cz

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

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

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

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

Valašské meziříčí
IC
Komenského 169,

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

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

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

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

inFormační centra, příloha doBré tipy

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 

• na přání cimbálová muzika

• živá hudba

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

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

máte webové stránky a chcete si přivydělat?

Nechte své stránky vydělávat! Zapojte se do našeho 
projektu „WEBY PRO 7 SMYSLŮ – WEBS 

FOR 7 SENSES“.

Staňte se malou cestovní agenturou 
– prodávejte naše Balíčky zážitků! Systém je 

úplně jednoduchý – nic se nikde nekopíruje, nic 
se nikde neprogramuje, o nic se nemusíte starat. Při 

prodeji Balíčku zážitků z vašich stránek se vám na váš účet jen připisují 
provize. Systém je vhodný zejména pro hotely, penziony, provozovatele 
aktivit, drobné poskytovatele služeb cestovního ruchu i majitele interne-
tových dárkových či outdoorových obchodů. Nabízíme vám dvě základní 
možnosti spolupráce:
1. Affiliate systém. Jednoduchá možnost umístění nabídky Balíčků zážit-
ků na váš web. Nevyžaduje žádné programování, jen na své stránky umís-
títe iframe stránku. O všechno ostatní se staráme my. Vy pouze získáváte 
provizi z uskutečněných nákupů klientů. Affiliate systém lze integrovat do 
jakýchkoli stránek.
2. Poskytneme vám denně aktualizovaný Xml soubor pro váš eshop. 
Stále tak budete mít naši aktuální nabídku Balíčků zážitků ve vašem 
eshopu. Můžete prodávat celý sortiment našich Balíčků zážitků nebo jen 
vybrané Balíčky dle vaší volby. Balíčky lze vybrat jakkoliv (např. dle loka-
lity, kategorie, …).
Máte li zájem o více informací, kontaktujte nás.
Těšíme se na spolupráci s vámi!

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

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

SENSES“.

Hledáte pro vašeho klienta zábavu či hlub-
ší vzdělávací program? Potřebujete stmelit jeho 

kolektiv (teamspirit či teambuilding) nebo chcete pro 
jeho zaměstnance či obchodní partnery zorganizovat firemní akci nebo 
„firemní zájezd“ (incentivní turistika)? Naše nabídka pro vás zahrnuje:
• Doplnění vašich www stránek prodejním systémem na prodej „Balíčků 
zážitků“ tzv. affiliatem nebo systémem na pultovní prodej;
• Zpracování nabídky programu pro vašeho klienta; Využijte náš poptáv-
kový formulář na www.balickyzazitku.cz.
• Poradenství s výběrem vhodných turistických cílů, kvalitních ubytova-
cích a gastronomických služeb a vhodných aktivit. 
• Vytvoření produktů CR na míru do vašich katalogů. Produkt můžeme 
zpracovat i do podoby „Balíčku zážitků“ a nabídnout ho prostřednictvím 
naší prodejní sítě. Velice dobře známe oblasti vhodné pro realizaci zejména 
incentivních zájezdů a máme v lokalitách naše osobní kontakty. Jedná se 

zejména o Valašské království, Českou republiku, Slovensko, jižní Rakous-
ko, Julské Alpy, Italské Dolomity, Skotsko, Rumunsko, Řecko, Západní 
Turecko, Severní Pákistán (Karakoram&Hindukush), Indii (Ladakh, 
Sikkim, Himachal Pradesh, indické Himaláje, West Bengal, Radjasthan, 
Goa, Kerala, Karnataka), Indonésii (Sumatra, Jáva, Bali), Nový Zéland, 
Francouzskou Polynésii (Tahiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Bora Bora), 
Kanadu (Britská Kolumbie, Yukon, Queebec), USA (Aljaška). 
• Organizaci nápaditých a kreativních zážitkových programů; Využijte 
náš poptávkový formulář na www.balickyzazitku.cz!
• Zajištění dopravy a zkušených průvodců; 
• Komplexní zajištění organizace zájezdu nebo pobytu; 
• Vybavení partnerských CK a CA našimi informačními a propagačními 
materiály a suvenýry. 
Jsme CK s 11letou tradicí, bohatými zkušenostmi jak v našem „domácím 
regionu“ Valašském království, tak v Evropě a ve světě. Našim partnerům 
nabízíme zejména garanci kvality námi poskytovaných či doporučených 
služeb. Na nás se můžete spolehnout! Podrobnější informace o výše nabí-
zených službách naleznete také v našem produkčním centru nebo využijte 
náš poptávkový formulář na www.balickyzazitku.cz!

Jste hotel či penzion, který s námi chce spolupracovat?

Zapojte se do našeho projektu „HOTELY PRO 7 
SMYSLŮ – HOTELS FOR 7 SENSES“.

Naše nabídka pro vás zahrnuje:
• Uzavření provizní smlouvy na prodej 

vašich ubytovacích kapacit;
• Doplnění vašeho webu prodejním systémem na 

prodej „Balíčků zážitků“ tzv. affiliatem nebo systémem na prodej přes 
recepci. Místa s nadstandardní nabídkou aktivit budou moci získat certifi-
kované označení „Místa pro 7 smyslů – Places for 7 senses“;
• Vytvoření „Balíčků zážitků“ s využitím vašich kapacit a služeb a jejich 
cílený marketing prostřednictvím affiliatů, XML exportů, apod. (na Balíč-
ky se můžete podívat na www.balickyzazitku.cz);
• Organizaci akcí a programů pro vaše klienty (programy pro firmy, sku-
piny, VIP klienty, významná výročí apod.); Z každé akce vám vyplácíme 
provizi! Využijte náš poptávkový formulář!
• Výrobu vašich originálních propagačních a informačních materiálů 
a suvenýrů – letáků, pohlednic, nálepek, razítek, jídelních lístků, pamět-
ních listů, triček, hrníčků apod. na zimu nebo na celou sezonu;
• Prodej našich suvenýrů dle vašeho výběru ve vašem zařízení;
• Vaši prezentaci a propagaci v produktech, aktivitách a kampaních naší 
společnosti VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ – Zážitkové noviny, www stránky 
www.balickyzazitku.cz a www.valasske-kralovstvi.cz apod.;
• Zřízení studijního místa Zážitkové univerzity a Zážitkové školy;
• Přípravu, administraci a monitoring vašich projektů cestovního ruchu 
i pro grantová schémata EU;
• Organizaci seminářů, workshopů, famtripů, prezentačních dnů, zábav-
ných a sportovních akcí a festivalů apod.;
• Vaši multimediální prezentaci v naší internetové televizi 
www.valasske-kralovstvi.tv apod.; 
V případě dotazů či zájmu nás neváhejte kontaktovat.
 

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

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

V souvislosti s naplněním cílů vašich 
strategií rozvoje cestovního ruchu vám 

můžeme nabídnout spolupráci při realizaci spo-

příloha doBré tipy

Informace o možnostech obchodní spolupráce s naší společností

MÍSTA PRO
SEDM SMYSLŮ

PLACES FOR SEVEN SENSES
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Jste průvodce, instruktor, manažer programů či 
moderátor?

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

Rozšiřujeme řady našich kolegů 
a spolupracovníků. Hledáme externí 

manažery našich akcí a programů, zkušené 
průvodce cestovního ruchu pro naše zahraniční 

aktivity a zájezdy, moderátory, organizátory. Máte-li 
zájem s námi spolupracovat, zašlete nám několik informací o sobě. Dotaz-
ník pro zájemce najdete na www.balickyzazitku.cz. 

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

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

„ZÁŽITKY PRO 7 SMYSLŮ – EXPE-
RIENCES FOR 7 SENCES“.

Neustále rozšiřujeme nabídku našich 
aktivit, Balíčků zážitků, programů a zájezdů 

tak, aby byla pro naše klienty stále zajímavá a pestrá. 
Náš marketing se cíleně zaměřuje na firmy, tematicky zaměřené zájmové 
skupiny, PR agentury, cestovní agentury a kanceláře, zahraniční cestovní 
kanceláře nabízející skupinové poznávací a pobytové zájezdy. Poskytova-
telům ubytovacích, gastronomických a ostatních turistických i kulturních 
a uměleckých služeb proto může naše společnost nabídnout zejména tyto 
možnosti spolupráce:
•  Uzavření smlouvy na prodej vašich služeb, produkcí a vystoupení;
•  Doplnění vašich www stránek prodejním systémem na prodej vybra-
ných „Balíčků zážitků“ tzv. affiliatem. 
•  Vytvoření „Balíčku zážitků“ s využitím vašich kapacit a služeb a jejich 
cílený marketing prostřednictvím affiliatů, XML exportů, apod. 
•  Cílený marketing vámi poskytovaných služeb partnerským cestovním 
kancelářím v ČR i v zahraničí; 
•  Výrobu vašich originálních propagačních a informačních materiálů 
a suvenýrů – letáků, pohlednic, nálepek, razítek, pamětních listů, triček, 
hrníčků apod.; 
•  Prodej našich produktů dle vašeho výběru a možností ve vašem 
zařízení;
•  Vaši prezentaci a propagaci v produktech, aktivitách a kampaních naší 
společnosti – Zážitkové noviny, www stránky www.balickyzazitku.cz 
a www.valasske-kralovstvi.cz apod.;
•  Zřízení pasové kontroly na vašem místě (součást připravované motivač-
ní akce „Putování po báječných aktivitách“);
•  Zřízení studijního místa Zážitkové univerzity a Zážitkové školy;
•  Přípravu, administraci a monitoring vašich projektů cestovního ruchu 
i pro grantová schémata EU;
•  Vaši multimediální prezentaci v naší internetové televizi
www.valasske-kralovstvi.tv apod.;

Zajímá Vás, co nového se právě chystá? 
 

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

Váš tým CK VK

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

Jste firmou či pořadatelem firemních akcí či 
kongresů?

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

SENSES“.

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

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

vat firemní akci nebo „firemní zájezd“ (incentivní turistika)? Naše nabíd-
ka pro vás zahrnuje:
•  Zajištění vhodných prostor pro pořádání firemních akcí, kongresů 
a konferencí; 
•  Zpracování programu akce dle vašich přání a požadavků; Využijte náš 
poptávkový formulář!
•  Zajištění ubytování a veškerých dalších služeb za výhodných cenových 
podmínek; 
•  Zajištění komplexní produkce akce a konferenčního servisu;
•  Grafické zpracování a tisk potřebných tiskovin – pozvánky, prospekty, 
prezentační CD apod.
•  Zpracování nabídky programu pro vašeho klienta; Využijte náš poptáv-
kový formulář na www.balickyzazitku.cz!
•  Poradenství s výběrem vhodných doprovodných aktivit; 
•  Vytvoření produktů CR na míru do vašich prezentačních katalogů; 
Podrobnější informace o výše nabízených službách naleznete na strán-
kách www.balickyzazitku.cz.

Jste pořadatelé sportovních nebo kulturních akcí 
a programů?

Zapojte se do našeho projektu „AKCE PRO 7 
SMYSLŮ – EVENTS FOR 7 SENSES“.

 
Naše nabídka pro vás zahrnuje:

•  Vytipování vhodného místa pro 
konání vaší sportovní nebo kulturní 

akce; 
•  Příprava vhodných doprovodných programů 

a aktivit; Využijte náš poptávkový formulář na www.balickyzazitku.cz!
•  Zajištění dopravy a veškerých dalších služeb; 
•  Zpracování nabídky akce do podoby „Balíčku zážitků“ a jeho nabídnutí 
prostřednictvím naší prodejní sítě.
Podrobnější informace o výše nabízených službách naleznete také na 
stránkách www.balickyzazitku.cz. 

příloha doBré tipy
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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

příloha doBré tipy

doPoručujeme BAlíček zážitků

Nejkrásnější pohled na svět je prý 
z koňského hřbetu. Zasuňte opatrně 
nohu do třmenu, připravit, pozor… 
nasedat a jedem! Budeme cválat 
malebnou krajinou, která byla nevy-
čerpatelnou inspirací hudebního 
skladatele Leoše Janáčka, okolo Kop-
řivnice a Štramberka přes Hukvaldy 
a zpět. Krásný nezapomenutelný 
výlet v koňském sedle, to je opravdo-
vá výzva. Co vy na to?

obsah balíčku: • Výlet na koni pod vedením zkušeného jezdeckého 
instruktora • Výběr ze dvou okruhů • Návštěva rozhledny na Bílé hoře 
• Návštěva hradu Hukvaldy • Oběd v Podhradí • Projížďka na koni pod 
vedením zkušeného jezdeckého instruktora • Dárkový balíček: Koňostopa 
VK • Pamětní list • Pas VK • Pohlednice VK • Samolepka VK • Tričko VK.

tělesné předpoklady: Program je vhodný pro dospělé i pro děti od 12 let. 
Klient musí přihlédnout k aktuálnímu zdravotní-
mu stavu. Program není vhodný pro začátečníky!

Celkový čas: 8–9 hodin.
Počet účastníků: Balíček je určen pro jednotlivce, po domluvě mož-

no i pro skupiny. Účast diváků je možná.
oblečení, vybavení: Oblečení dle ročního období, pevná obuv.
Sezona, počasí: Celoročně, službu nelze realizovat za deště.
Kdy objednávat: Minimálně 14 dní předem.
lokalita: Hukvaldy, Kopřivnice, Štramberk.
Kód balíčku: AKt 007 015
orientační cena: 2 540 Kč včetně DPh

Jednodenní výlet v koňském sedle
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doBré tipy na naše Balíčky Zážitků

Chcete se jen 
tak proletět nad 
Valašským krá-
lovstvím? Víte, 
že Beskydy mají 
pro provozování 
paraglidingu ide-
ální podmínky? 
Vyzkoušejte náš 
balíček zážit-
ků „Letem nad 
valašským svě-
tem“.

obsah balíčku: • Tandemový let se zkušeným instruktorem na para- 
glidingovém křídle (10–15 minut dle povětrnostních podmínek) • Přesun 
na kopec, krátké zaškolení a seznámení klienta s bezpečnostními předpisy 
• Dárkový balíček: • Pamětní list • Pas Valašského království • Pohlednice 
VK • Samolepka RWS • Vzducholetostopa.

tělesné předpoklady: Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu 
zdravotnímu stavu.

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

no i pro skupiny. Účast diváků je možná.
oblečení, vybavení: Větrovka, dlouhé kalhoty, pevná obuv.
Sezona, počasí: Od března do října, službu lze provést pouze za 

příznivých povětrnostních podmínek.
Kdy objednávat: Nejlépe 14 dní předem.
lokalita: Červený kámen, Javorový, Kunčice p. O., Ondřej-

ník-Skalka, Radhošť, Pustevny, Velký Javorník.
Kód balíčku: AKt 004 012
orientační cena: 2 250 Kč včetně DPh

letem nad valašským světem – tandemový let

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

obsah balíčku: •  Soukromá sauna •  Masáž 2x30 minut •  Společná per-
ličková koupel (na výběr dvě vany nebo jedna rohová) •  Pitný režim, káva 
• Dárkový balíček: Bavostopa VK • Pamětní list • Pas Valašského králov-
ství • Pohlednice Karviné.

tělesné předpoklady: Bez omezení.
Celkový čas: 4–5 hodin.
Počet účastníků: Balíček je určen pro 2 osoby.
Diváci: Charakter služby neumožňuje přítomnost diváků.
oblečení, vybavení: Běžný oděv.
Sezona, počasí: Celoročně, realizace služby není závislá na počasí.
Kdy objednávat: Nejlépe 14 dní předem.
lokalita: Karviná.
Kód balíčku: Poh 036 097
orientační cena: 1 130 Kč včetně DPh (dohromady pro 2 osoby)

Den pro dva

Zdolejte zdánlivě nezdolatelné na čtyřkolce, užijte si krev tuhnoucí v žilách 
a nekončící dávky adrenalinu na ostravském polygonu. Jediné, co vám 
chybí k uskutečnění tohoto dobrodružství, je kapka odvahy a odhodlání.

obsah balíčku: • Pronájem čtyřkolek na uzavřené motokrosové trati 
pod dozorem zodpovědné osoby • Seznámení se strojem, jeho ovládáním 
a instruktáží techniky jízdy • Zapůjčení ochranné přilby a motocyklové 
bundy (včetně chráničů).

tělesné předpoklady: Služba je vhodná pro dospělé a děti od 10 let.
Celkový čas: Cca 1 hodina.
Počet účastníků: Služba je určena pro 1–4 osoby.
Diváci: Přítomnost diváků je možná.
oblečení, vybavení: Jakýkoli sportovní oděv odpovídající ročnímu 

období a klimatickým podmínkám, pevná obuv.
Sezona, počasí: Celoročně, za každého počasí.
Kdy objednávat: Minimálně 1 týden předem.
lokalita: Ostrava.
Kód balíčku: 1 osoba: AKt 131 299, 2 osoby: AKt 132 300,
 3 osoby: AKt 133 301, 4 osoby: AKt 134 302
orientační cena: 1 osoba: 1 270 Kč, 2 osoby: 2 425 Kč,
 3 osoby: 3 560 Kč, 4 osoby: 4 485 Kč vč. DPh

horem dolem na čtyřkolce

Vaše zdraví je to nejcen-
nější co máte. Pomocí 
tohoto balíčku naberete 
ten správný směr k jeho 
upevnění. V krásném 
prostředí nového lázeň-
ského komplexu zažije-
te léčebně relaxační 
a příjemnou jodobromovou koupel a poté vám 
vlijí do těla novou energii zručné ruce profesio-
nálního maséra. Dále se můžete prohřát v infra-
sauně a zaplavat si v bazénu.

obsah balíčku: • Koupel jodobromová celková + suchý zábal (20 minut 
koupel a 10 minut zábal) • Masáž klasická částečná (podle požadavků 
a obtíží klienta, 20 minut) • Infrasauna + plavání v bazénu (45 minut cel-
kově, infrasauna je 20–30 minut) • Drobný dárek s logem poskytovatele.

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

Celkový čas: 1,5–2 hodiny.
Počet účastníků: Balíček je určen pro 1 osobu.
Diváci: Charakter služby neumožňuje přítomnost diváků.
oblečení, vybavení: Plavky, ručník.
Sezona, počasí: Celoročně, realizace služby není závislá na počasí.
Kdy objednávat: Minimálně 14 dní předem.
lokalita: Ostrava-Klimkovice.
Kód balíčku: Poh 086 269
orientační cena: 790 Kč včetně DPh

lázeňský relaxační balíček
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naše weBové stránky

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

Nejkomplexnější nabídka aktivit a programů pro vaše FIREmNí AKCE!

www.valasske-kralovstvi.cz – Informační a poradenské centrum pro vaše
cestování, akce a aktivity v Beskydech a na Valašsku!
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EDITORIAL: 

Vydejte se na svoji Cestu z města…
Máte plné zuby civilizace a nevíte, 
kde vám hlava stojí? Chcete se ale-

Většinu života jsem spojil s cestováním 
a v posledních 12 letech i s cestovním 
ruchem. Život v různých exotických 
kulturách mě naučil dívat se na věci ne-
jen očima Evropana a dal mi úžasný, ale 
bolestivý dar srovnávat.
Proto těžce nesu ohromnou byrokrati-
zaci a politizaci nejen cestovního ruchu, 
ale i našeho života a s nostalgií vzpomí-
nám na chvíle ne tak dávné, kdy jsme 
měli alespoň chvíli pocit, že byrokracie 
slouží lidu a ne lid byrokracii. Denně 
se při své práci setkávám s případy, kdy 
logické, racionální a smysluplné uvažo-
vání již nemá šanci proti byrokratické 
či politické moci. V důsledku toho je 
nepředstavitelně mrháno energií, inteli-
gencí a časem schopných lidí. I ty sebe-
lepší myšlenky postavené na skutečných 
hodnotách až příliš často prohrávají svůj 
boj s dokonalými úřednickými „paskvi-
ly“, které by ve světě, kde vládne rozum, 
nemohly přežít ani vteřinu. 
A nejhorší je, že nám, veřejnosti, to vše 
připadá jako samozřejmost. Málokdo 
ještě věří, že s tím lze něco dělat a již 
téměř nikdo není ochoten obětovat svůj 
čas a energii tomu, abychom vrátili re-
spekt skutečným hodnotám, pro které 
bychom měli žít.
Dobrým příkladem je i byrokratický tlak 
na co největší byrokratizaci rekreačních 
a volnočasových aktivit. Rekreace a do-
volená by vlastně měla být únikem od 
byrokratizace našeho každodenního ži-
vota, ale dnes se pomalu, ale jistě stávají 
jen další její doménou. Mnoho zájezdů, 
organizovaných pro široké masy ob-
čanů, sleduje jediný cíl – co nejrychleji 
a organizovaně „zrekreovat“. I „pozná-
vačky“, kdy plné autobusy lidí „prolít-
nou“ ty „nejprofl áknutější“ místa, jsou 
realizovány způsobem, který bychom 
jen těžko mohli považovat za rekreační. 
Z akcí a zájezdů jsou předem vyloučena 
jakákoli překvapení a vše je rozplánová-
no na minuty… Kdo z vás si na takové 
dovolené odpočine?
Jsme zde nejen proto, abychom svými 
aktivitami pomohli vrátit správný obsah 
slovům rekreace, dovolená, volnost, svo-
boda, odpočinek, překvapení, zážitek 
apod., ale zejména povzbudili zdravý ro-
zum a všechny, kdo v něj ještě věří. Vězte 
tedy, že nejste ve svém boji sami…
Let’s give wisdom a chance – Dejme 
šanci rozumu! 

 Tomáš Harabiš

Dárky z Valašského království
semínkové dopisnice• 

Valašský pas• 
samolepka na auto • 
keramické nádoby• 

na slivovici
kalíšky a hrnečky• 
mince Jurovalšár• 

slivovice• 
publikace Valašský král• 

valašské švestky v čokoládě• 
mapy• 

dárkové kazety• 
pohlednice• 

Balíčky zážitků• …

balíček zážitků
Valašského království

Tento projekt 

je spolufinancován 

Evropskou unií 

a Zlínským krajem.

Va

Objevujte Valašské království a vypravte se do Švestkozemě……

•

• 

b
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spoň na chvíli válet na louce, ztra-
tit v lese, bydlet v lesní boudě bez 
elektřiny a používat místo záchodu 

kadibudku? Myslíte si, že 
nejlépe ušetřené peníze 
jsou ty, které nemusíte ni-
kdy vydělat? Tak právě pro 
vás je tady naše „CESTA 
Z MĚSTA“.
Po celodenním toulání 
v přírodě složíte hlavu 
v lesní boudě hluboko 
v beskydských a valašských 
lesích. Všechny boudy na-

bízí široké možnosti romantických 
výletů do přírody. V závislosti na 
sezoně například sbírání hub či les-
ních plodů, fotografování přírod-
ních krás, zvěře apod. Přehnaného 
komfortu se nemusíte obávat. Les-
ní boudy jsou vybaveny jen základ-
ním nábytkem a příslušenstvím 
– kamny, palandami, základním 
nádobím. Všechno ostatní si mu-
síte poctivě přinést a samozřejmě 
zase odnést… Takže už neotálejte 
ani minutu a carpe diem…

Tomáš Harabiš

Za jakými zážitky k nám jezdíte nejvíce? 
Programy pro fi rmy a skupiny:
1. Studium na fakultě pálení 

a slivovicových věd 
2. Pasování na občany Valašské-

ho království
3. Studium na fakultě Valaš-

ských her a soutěží
Programy pro každého:
1. Letem nad valašským světem 

– paragliding-tandemový let

2.  Den pro dva, relaxace a masáže
3.  Horem dolem na čtyřkolce
4.  Lázeňský relaxační balíček
5.  Mýdlový sen, řemeslné práce
6.  Tarzánie, lana, lezení
7.  Výprava za Radegastovým  

 pokladem, gastronomie
8.  Romantická večeře pro dva
9.  Pohádková relaxace pro dva
10.  Buďte ještě krásnější

www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz
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DOBRÉ TIPY − PARTNEŘI VAŠICH ZÁŽITKŮ

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

 Hotel s 85 dvoulůžkovými pokoji a 3 apartmány, s velkým 
rehabilitačním centrem, dvěma bazény, tenisovým kurtem, minigolfem, fitcentrem a kuželnou je vhodným místem 
k relaxačním pobytům i rodinné rekreaci. Hotel má 7 školících místností s kapacitou až 200 míst pro pořádání malých 
meetingů i velkých kongresů. Je situován na kopečku uprostřed lesoparku asi 20 minut pěší chůze z centra města. 
V okruhu několika kilometrů v pohoří Beskydy je řada možností pro lyžování, cyklistiku, letní i zimní turistiku…

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

Pobyty v prodeji
ve všech CK označených

samolepkou

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

VAŠE DOVOLENÁ ON-LINE
na WWW.ATIS.CZ

KLIKNI 
NA VIRTUÁLNÍ KATALOGY

VYBER A JEĎ!

DOPRODEJ
SLEVA až 50%

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

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

S Valašským pasem
sleva 10 % na ubytování

ádě

„Múdrosť naša nad 
hlúposťú vítězí!“ 
je mottem slavné 
Valašské krá-
lovské univer-
zity, která nad 
„Rokem zdra-
vého rozumu“ pře-
jímá záštitu a s jejím no-
vým logem vyjde v průběhu ledna 
i nová výroční turistická známka na 
rok 2009. Sbírejte turistické znám-
ky! Podpoříte tím zdravý rozum!

Tomáš Harabiš

Turistická známkaValašská královská univerzita má nový znak 
a startuje projekt Zážitkové univerzity a Zážitkové školy!

Slavná „Valašská králov-
ská univerzita – Walla-
chian royal univerzity“ 

má nový znak a s ním 
i nové motto. „Nikdo není taký 
hlúpy, aby u nás nemohl studo-
vat“ vystřídalo „Múdrosť naša nad 
hlúposťú vítězí!“. Ale to není zdale-
ka vše. 
Univerzita se chystá na spuštění 
projektů Zážitkové univerzity 
a Zážitkové školy. K „experimentál-
ním“ fakultám pastevectví, pálení 
a slivovicových věd, pohřební, le-

tectví a kosmonautiky, v únoru 
přibude fakulta aktivit a zážitků. 
Do léta se pak otevře i fakulta 
přírodních a historických věd 
a fakulta gastronomická. Studium 
bude probíhat na místech „aktivit 
a zážitků“ nejen ve VK, ale i na 
zahraničních zastoupeních Univer-
zity. Podrobné a aktuální informace 
o univerzitě se vždy dozvíte na 
stránkách VKU na http://valasske-
-kralovstvi.cz/univerzita.
Tož tak!

Tomáš Harabiš



Zajímavosti z Valašského krá-
lovství na vlnách Rádia Čas: 
Ostravsko 92,8 FM b Slezsko 
89,5 FM a 98,3 FM b Valašsko 105,9 FM:
Vsetín 96,1 FM, Valašské Meziříčí 96,3 FM,
Hranice 97,9 FM b Zlínsko 103,6 FM

Valašské království děkuje městům, obcím a všem, kteří mají v těchto novinách svoji prezentaci, za jejich podporu a spolupráciPODĚKOVÁNÍ

Vyberte si Balíček zážitků z naší nabídky na www.balickyzazitku.cz 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.balickyzazitku.cz, www.valasske-kralovstvi.cz

© Vydalo CK VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ, Dolní 494, 744 01 Frenštát p. R., červen 2008, Grafi cké zpracování: Valašské královské grafi cké studio, tel.: +420 777 668 033, e-mail: studio@valasske-kralovstvi.cz
Naše kanceláře: CK Valašského království Frenštát pod Radhoštěm, Dolní 494, 744 01 Frenštát p. R., tel.: +420 556 839 274, e-mail: ic.frenstat@valasske-kralovstvi.cz
CK Valašského království Rožnov pod Radhoštěm, Palackého 450, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel.: +420 571 655 196, tel./fax: +420 571 619 444, e-mail: info@valasske-kralovstvi.cz
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BALÍČKY ZÁŽITKŮ

ADRENALIN

SPORT A RELAX

TRADICE, POHODA, ZÁBAVA

vyzkoušejte naše

EDITORIAL TOMÁŠE HARABIŠE 
na str. 2

OTEVÍRÁME
ZÁŽITKOVOU 
UNIVERZITU
A ZÁŽITKOVOU 
ŠKOLU 
na str. 5

BÁJEČNÁ MÍSTA, 
AKCE A AKTIVITY 
2009
na str. 7

PUTOVÁNÍ PO BÁJEČ
NÝCH MÍSTECH 

A AKTIVITÁCH
na str. 31

DOBRÉ TIPY 
na str. 33

KOLIK JAZYKŮ ZNÁŠ, 
TOLIKRÁT SI VALACHEM

na str. 6

SEZNAM LYŽAŘSKÝCH 
STŘEDISEK A JEJICH 

VYBAVENOST 
na str. 25

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

199762947228272


