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E ditorial :

čas snít , je čas své sny žít …

Řekli jste si to někdy? Pokud ne, zamyslete se. Zamyslete se nad tím, jestli vám, zatím co se soustředíte na to, že
jednou budete žít, život neprokluzuje mezi prsty. Po pěti
letech práce od nevidím do nevidím s denním programem
rozplánovaným na minuty, zavalen stovkami byrokratických povinností žádného smyslu, si uvědomuju, že jsem
možná ten případ. Ne že bych si v posledních pěti letech
nesplnil některé ze svých přání, ale…
Jako kluk jsem si nastavil laťku dost vysoko – objel jsem
svět, žil jsem na ostrově, později založil své království. Své
sny jsem si plnil jako na běžícím páse. Všechny tyto sny
měly v té době jedno společné. V kontextu doby a okolností byly příliš vzdálené a nedosažitelné na to, aby si člověk
jen tak řekl, ty sny si splním. Přesto jejich naplnění bylo až
neuvěřitelně snadné. nepotřeboval jsem toho vůbec mnoho… svobodu, nevědomost, víru, iluze a pár jednoduchých
zásad.
„Rozhoduj se bez ohledu na okolnosti!“, říkal jsem si
vždycky a většinu svých prvních zásadních rozhodnutí
jsem činil ne s více než pětikilem v kapse a s jistotou spočívající jen v tom, že to jde.
„Řiď se zákonem o zachování energie! Platí! A jde jen
o to mu rozumět a umět s energií pracovat!“, byla druhá
věc, kterou jsem si opakoval hlavně, když mi něco nešlo.
Tolikrát má energie spočívala jen v mé myšlence, tolikrát
ani nespočívala ve mně, ale v prostředí, a jen jsem ji porozuměl a uměl nasměrovat.
A pak to byla spousta drobných věcí, které jsme ve své době
dělali úplně přirozeně, nezištně a spontánně, a jejichž
význam jsem pochopil teprve s odstupem času. Jako by mi
to vše v pravou chvíli někdo spočítal a zúčtoval se mnou.
Dnes by se mohlo zdát, že plnění by mělo být podstatně
snazší. Žijeme v době nesrovnatelně bohatší, než byla ta
před 17 lety. Máme peníze, práci, vědomosti, zkušenosti,
můžeme svobodně cestovat, ale přece máme pocit, že je
vše mnohem těžší. Proč?
To co máme nás připravuje o svobodu, čas, prostor. To
co známe nás připravuje zase o odvahu uvěřit a vzrušení
z poznávání. Necháme se živit všeobjímajícím strachem
a obavami o vše, co nás jen napadne, které na nás dnes
a denně chrlí média. Zapomínáme jak krásné je splnit si
sen a jak málo stačí. Hledáme podřadné zkratky, šidíme
své smysly virtuálními realitami, umlčujeme jejich touhy
a volání drogami, místo toho abychom je nechali okusit
opravdový život se všemi jeho chutěmi, kterými překypuje.
Na to, jak by náš život mohl vypadat, když bychom uvěřili,
se pak jen díváme v nějakém hollywoodském filmu.
Jaká je tedy moje pointa? Chtěl bych, abyste si v roce 2010
stejně jako já vzpomněli na své sny a znovu uvěřili, že jsou
tady proto, aby se uskutečňovaly. Již není čas snít, je čas
své sny žít…
TOMÁŠ HARABIŠ



domova

Nová turistická známka na rok 2010
– Rok smíchu nejen ve Valašském
království
„Cha cha cha cha… chi chi chi chi…“, je nejčastějším psaným
vyjádřením lidského smíchu. Ten má však ještě nespočet jiných
podob. Každý se smějeme po svém a často úplně jiným věcem.
I když jednotlivé národy mají různě vyvinutý smysl pro humor,
a tomu, čemu se smějí Eskymáci, se vůbec nemusí smát keňští
Masajové, je stále spousta věcí, kterým se zasmějí lidé na celém
světě bez rozdílu barvy pleti, kultury či sexuální orientace. Jsou to
věci, které lidi spojují a díky kterým je smích tím nejuniverzálnějším
komunikačním prostředkem. Proto, ale nejen proto, jsme rok 2010 vyhlásili rokem smíchu a vydali jsme
k němu i novou turistickou známku!
Stejně jako před rokem jsme vyzývali k podpoře zdravého rozumu, letos vyzýváme k podpoře smíchu. Ne
že by smíchu nebylo, ale přece jen se nám zdá, že je ho jaksi méně a že je méně důvodů se smát. Takže
smějte se všemu, čemu budete moci, nejlépe z plna hrdla nebo alespoň koutky!
TH

Za jakými zážitky k nám jezdíte nejčastěji?
Vážení turisté, cestovatelé, přátelé! Je to již 13 let,
co se spolu setkáváme při našich cestách, výletech,
akcích, aktivitách… Za ty roky jste nám dali možnost vás již i trochu poznat. Víme, co máte rádi, co
vás zajímá, a co naopak už ne. Podle toho se také
pro vás snažíme něco nového připravit či vymyslet. A za čím k nám jezdíte nejraději? Pominu ty
tradičně nejnavštěvovanější místa jako zoologické
zahrady či exponovaná výletní místa typu Pustevny či Lysá hora nebo Radhošť, kde je podle počasí
buď narváno, nebo zejí prázdnotou. Přece jenom
jsme dnes již cestovní kanceláří, která se nejvíce
zabývá organizací různých aktivit, zábavných programů, akcí a zájezdů, a tak jsme pro vás připravili
seznam právě z nich:

2.
3.

Druhé místo opět již tradičně obsadil program
Pasování na občany Valašského království;
Na třetím místě se umístily programy naší
Zážitkové univerzity, pod kterými studujete
všechno možné. Již několikrát jste takto absolvovali školy spolujezdce v Dakar Tatře Karla či Aleše
Lopraisových nebo v Subaru Silvy Mikuláštíka,
Honbu za Štramberským pokladem se slaňováním ze Štramberské Trúby a další.
Pokračování na straně 4

1.

Již léta se bezkonkurenčně drží na prvním
místě Studium na fakultě pálení a slivovicových věd;

Pilotem na zkoušku
tadlo (Cessna 172/182) • Let včetně mezipřistání je
naplánován na přibližně 1,5 hodiny a každý účastník
bude vždy minimálně po 20 minutách plnit simulovanou funkci 2. pilota na pravém předním sedadle vedle
kapitána. Přistaneme na 2 dalších letištích, kde se
posádka vystřídá • Po návratu na letiště uděláme poletový briefing, probereme celý let a zážitky. Povíme si
o létání vše, co vás bude zajímat • Upřesnění konkrétního místa srazu na letišti a přesného času je součástí
realizačních pokynů zasílaných 7 dnů před akcí.
Obsah balíčku: Vyzkoušíte si, jaké to je být pilotem
• Společně s pilotem naplánujete let, zakreslíte trasu
v mapě, zkontrolujete aktivaci vzdušných prostorů,
naprogramujete palubní přístroje, zjistíte aktuální
meteorologické podmínky, provedete předletovou
prohlídku letadla, poslechnete si, jak vyžádat povolení ke startu. Odposlechnete správnou frazeologii
při komunikaci s řídící věží. Jako druhý pilot zkontrolujete předletové úkony po kapitánovi letadla •
Vyzkoušíte si, zda máte talent na řízení letadla a zda
dokážete s klidem řešit nouzové situace • Po startu
budete mít na starosti navigaci letadla pomocí mapy
a kompasu • Budeme mít k dispozici čtyřmístné le-

Tělesné předpoklady: Pro muže i ženy od 18 let.
Mladší osoby jen se souhlasem rodiče.
Celkový čas: Cca 4 hodiny.
Počet účastníků: 1–3 osoby.
Oblečení, vybavení: Sportovní dle ročního období.
Tužku, blok, případně fotoaparát.
Sezona: Celoročně při vhodném počasí.
Lokalita: Brno, České Budějovice, Hradec Králové,
Ostrava, Praha.
Kód balíčku a orientační cena:
1 osoba AKT 179 404 – 4 800 Kč vč. DPH,
2 osoby AKT 180 407 – 9 600 Kč vč. DPH,
3 osoby AKT 181 408 – 14 400 Kč vč. DPH.

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

království

Pelé se stal občanem
Valašského království

Valašské království uznalo
Tatranské kniežatstvo
knížetství na vědomosť a uznáváme všecek jeho dobrý lud,
všecky jeho dobré rozhodnuťá.
Naoplátku ať vrchosť aj poddaní
tatranští s našim ludom enem
po dobrém vycházajú, všajaké hovadiny s náma vymýšlajú
a proti ludské blbosti bojujú
špásom a dobrú náladú.
A dyby nedaj Bože k jakési zlotě došlo, ať na štamprlu skočá
a svoje valašky aj sukovice doma
na hřebíku viseť nechajú.
Dáno ve Valaském královstvjú,
dne 20. prosince 2009.
My,
staropočestné
hlavy
Valaského královstvjá, přihlédnúc k dávným dějom a tradicám
národa našeho, slobodně ustanovujém Diplomatickú nótu,
kerú uznáváme svrchovanost
Tatranského kniežatstva.
My, nekdy tvrdé, ale dycky múdré hlavy valaské, bereme toťto

Valašské království součástí čínské
„SVĚTOVÉ VIZE“
I když pro mnohé z vás to může být překvapení, my jsme si již na zájem světových médií
docela zvykli. Nicméně ne každý den o nás
informují prestižní média miliardové Číny.
Bohužel čínsky zatím neumím, a tak si to, co
o nás napsal prestižní čínský magazín
„WORLD VISION“ musíte přelouskat sami.
I když po deseti slivovicích hovoříme všeci
stejným jazykem, stejně jsem ten rozsypaný

čaj nevyluštil… Pokud to někdo z vás opravdu
zvládne, nechť nám klidně napíše, ať se taky
dozvíme, co o nás ti kluci a holky šikmoocí
opravdu píšou a kam díky nám bude Čína ve
své budoucnosti směřovat! Článek vzešel již
ze dvou dřívějších reportáží, které o našem
království natočila čínská televize IFENG.
Reportáže si můžete pustit na našich stránkách www.valasske-kralovstvi.cz.
TH

Bližší informace o Tatranském kniežatstvu naleznete na
www.kniezatstvo.sk. Jak vypadalo přátelské setkání obou
zemí na nejvyšší úrovni, které
proběhlo na hradě Štramberku
20. prosince 2009, se můžete
podívat níže.
Tomáš Harabiš

www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz • www.zazitkovauniverzita.cz
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Pelé – král fotbalu, přebírá z rukou Valašského
krále pas a přijímá naše občanství… Valašské
království se tak představilo portugalsky mluvícímu obyvatelstvu světa. Reportáž odvysílala
brazilská televize TV Globo a můžete se na ni
podívat na http://video.globo.com.
TH
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Za jakými zážitky k nám jezdíte nejčastěji?

zážitkové noviny

Pokračování ze strany 2
Na to jak tyto programy probíhaly,
se můžete podívat také na www.
balickyzazitku.cz/cz/reference.php
Pořadí oblíbenosti našich Balíčků
zážitků vévodí jako již každoročně
adrenalinové aktivity a v těsném
závěsu za nimi relaxační:
1. Tandemové lety – paragliding;
2. Den pro dva – relaxace
a masáže;
3. Horem dolem na čtyřkolce;
To proč si vybíráte právě nás, není
kupodivu ani tak v tom, co nabízí-

me – v aktivitách samotných, které
koneckonců dnes nabízí kdekdo,
ale ve formě, kterou vám je nabízíme – ve formě naší komunikace s vámi. Ochutnávky destilátů
by zdaleka nebyly tak populární,
pokud bychom vám je nezprostředkovali formou studia na Fakultě
pálení a slivovicových věd… Aktivity by byly všednější, když byste je
nepoznávali prostřednictvím „studia“ Zážitkové univerzity či Zážitkové školy!
Pracovat s vámi nás prostě baví
a budeme se těšit na další setkání
s vámi!
TH

Zážitková univerzita a zážitková škola
Vážení turisté, cestovatelé, studenti! Naše
Zážitková univerzita a Zážitková
škola se chystá na
další „školní“ rok.  
Můžete se těšit
nejen na řadu novinek ve formě nových
studijních předmětů,

studijních míst či programů. Podrobné informace, jak se ke studiu
přihlásit a jak celé
studium
probíhá,
naleznete v barevné
příloze těchto novin.
„Múdrosť naša na hlúposťú vítězí!“

Sportovní klub VK zahájil další sezonu
Nový rok a sezonu 2010 již tradičně Sportovní klub Valašského království zahájil Novoroční vyjížďkou
z frenštátského náměstí. Nesměl
chybět zahajovací přípitek a mohlo
se vyrazit.
Velkou poctou nám byla audience
u ministra sportu Valašského království legendárního Jiřího Rašky.
Vznikla zde i historicky první fotografie ze studií skoku. Náš první
olympijský vítěz ze zimní olympiády v Grenoblu předvedl opět fantastický doskok do telemarku, a tak

Balíčky zážitků expandují již i na Krnovsko
Valašsko, Frenštátsko, Ostravsko,
Karvinsko a nyní i Krnovsko…
Další region v čele s Krnovem se

rozhodl zatraktivnit svou lokalitu zážitkovými balíčky a přilákat
zde nejenom více turistů, ale také

oslovit vlastní občany s nabídkou
tipů k návštěvě nejrůznějších míst
a aktivit.

si řekl o nominaci na ZOH ve Vancouveru 2010.
Po této příjemné návštěvě se pokračovalo na „valašský“ Hrad Štramberk, kde nás přivítal správce VK
Tomáš Harabiš.
Další průběh vyjížďky dokumentuje
fotogalerie, včetně zastávky u našeho handbikera Milana Kupčáka,
který nám uvařil vynikající čaj s tím
pravým Valaškým aromatem.
S pozdravem sportu zdar!
Mira Prašivka

Vlajka VK
v Katalánsku
Vlajka Valašského království po tři
dny vlála v hledišti Palau Sant Jordi
v Barceloně při finále Davis Cupu.
Fotka pořízena před halou.
Samozřejmě jsme si nemohli
nechat ujít příležitost a rozvinout ji
i ve svatostánku fotbalového klubu
FC Barcelona.
Ing. Zdeněk Sazovský
viceprezident IFB pro sport a PR
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P rogram  Valašského

muzea v přírodě

29. 8.

Masopust, obchůzky masopustních masek a pochování
basy. 13. Ročník soutěže O nejlepší valašskou klobásu, 2.
Ročník soutěže O nejlepší valašskou tlačenku.
3. 4.
Bílá sobota, nabídka velikonočního zboží.
4. 4.
Hod Boží Velikonoční, tradiční velikonoční a jarní zvyky
v podání folklorních souborů.
5. 4.
Červené pondělí, šmigrust s programem.
1. 5.
Stavění máje, tradiční lidová slavnost s programem.
18. 5.
Den muzeí, volný vstup do areálu Mlýnská dolina.
22. 5.
Jaro na dědině, oživené expozice s ukázkami tradičních jarních prací.
29. 5.
Slabikář devatera řemesel, devět příležitostí pro malé i velké vyzkoušet si tradiční řemesla.
30. 5.
Kácení máje, lidová slavnost s programem.
5. 6.
Bačova dcera, divadelní hra podle předlohy M. Kulišťáka
(při příležitosti 40. výročí jeho úmrtí).
11.–13. 6. Rožnovská valaška, XVII. ročník Mezinárodního armádního folklorního festivalu. XI. Ročník přehlídky skupin historického šermu.
19. 6.
Devatero kvítí aneb Setkání bylinkářů, ukázky použití
bylinek, vaření čajů. 14.00–20.00 hodin.
19. 6.
Svatojánský večer, ve 21.00 hodin.
20. 6.
Soláň jubilující, pořad k 20. výročí založení souboru Soláň.
26. 6.
1. Pořad k 85. výročí Valašského muzea v přírodě, setkání
pamětníků, pracovníků a přátel VMP.
3.–4. 7.
Lázeňský výlet, návrat do časů lázeňského Rožnova.
5.–6. 7.
Zvonečkový jarmark a medový hrneček, dny hrnčířů
a včelařů.
10. 7.
Hejův nožík, 14. ročník mezinárodního setkání řezbářů. Vyhlášení vítězů soutěže odzemkářů s doprovodným
programem.
11. 7.
Jubilejní ozvěny Valašského Slavína, jubilea osobností
– A. Jaroněk, E. Zátopek, M. Kulišťák, S. Vašut).
17. 7.
Pekařská sobota, 17. ročník – oslava cechu pekařského,
ochutnávky pečiva.
18. 7.
O Valašského primáška, závěrečný koncert týdenní tvůrčí
dílny.
24. 7.
Romská píseň, 16. ročník mezinárodního festivalu.
25. 7.
Anenská pouť, Krojované procesí z farního kostela, pouťová slavnost v Dřevěném městečku.
31. 7–1. 8. Dny řemesel a setkání kovářů, dvoudenní setkání mistrů
starých řemesel: kovářů, kameníků. Bednářů, klempířů
a dalších řemeslníků.
6.–8. 8.
Jánošíkův dukát, XII. ročník mezinárodního festivalu slovenského folkloru v ČR. X. ročník mistrovství Valašského
království  ve stloukání másla.
14.–15. 8. Starodávný jarmark
21.–22. 8. Výlet do Mlýnské doliny, v sobotu Ve znamení ryb aneb
Rybářský výlet, v neděli oživené expozice v Mlýnské dolině.
28. 8.
2. Pořad k 85. výročí Valašského muzea v přírodě, představení a ukázky jednotlivých pracovišť muzea.

okénko do historie
Valašského království
Zájemcům o historii
Valašského
království
a „fajnšmekrům“ bychom tímto okénkem
chtěli připomenout jednu z našich velmi vydařených výstav s názvem
Objevy a vynálezy. Výstavu budete moci znovu
zhlédnout na našem hradě Štramberku v průběhu letní sezony.

www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz • www.zazitkovauniverzita.cz
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6. 2.

Hasičská neděle, dopoledne Mše svatá ve farním chrámu
Všech svatých, průvod do muzea, odpoledne Z druhé strany
Radhoště – ozvěny frenštátského festivalu.
4.–5. 9.
Za robotú na dědinu, prezentace areálu Valašské dědiny
s oživenými expozicemi.
12. 9.
Muzicírování se Soláněm, koncert cimbálové muziky
Soláň.
18. 9.
Běh rodným krajem Emila Zátopka, 8. ročník memoriálů
olympijského vítěze.
24. 9.
Podzimní putování s broučky Valašským královstvím,
v 18.30 na náměstí TGM v Rožnově p. R. Dětský lampionový průvod s programem pořádaným ve spolupráci s Městskou knihovnou a T klubem – kulturní agendou.
28. 9.
Koncert dechové hudby ke státnímu svátku, Beskydská
muzika ZUŠ.
18. 10.–2. 11. Úroda z polí, zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex.
5. 12.
Mikulášský podvečer, večerní prohlídka areál s mikulášskou nadílkou.
6.–10. a 13.–15. 12.
Vánoce na dědině, tradiční program pouze pro objednané
školy a skupiny.
11. 12.
Vánoční jarmark, nabídka dárků tradičních řemeslníků.
15. 12.
Vánoční koncert
18.–19. 12. Živý Betlém, od 17.00 hodin – lidová hra o narození Ježíše.
26. 12.
Štěpánská koleda, od 14.00 a od 16.00 hodin, vánoční
koncert.

B áječná

místa a aktivity

2010 – B rumov -B ylnice

Brumov-Bylnice
zážitkové noviny

Aktivity v Brumově-Bylnici
Fit centra
Fit studio Brumov
Tělocvična, sídl. Družba 1178,
763 31 Brumov-Bylnice
tel.: 603 975 130
MIMI studio
Sídl. Družba 1188, 763 31 Brumov-Bylnice, tel.: 608 888 090

Golf
Soukromé golfové hřiště
tel.: 603 224 900, 9 jamek

ková, 200 metrový běžecký ovál,
skok daleký, sociální zázemí

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

Plážový volejbal
Venkovní koupaliště 13,2 × 25 m
Za areálem FC Elseremo Brumov
tel.: 608 984 661, 732 853 982

Sauny
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 restaurace TOPAS
sídl. Družba 1218, 763 31 Brumov-Bylnice, tel.: 577 330 695
Dvě samostatné kuželkářské dráhy
a 4 antukové tenisové kurty.

Letní stadiony
Víceúčelový sportovní areál
sídl. Družba, 763 31 Brumov-Bylnice
tel.: 577 331 446, 737 944 665
Minikopaná, tenis, odbíjená, koší-



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

#SVNPW#ZMOJDF
V údolí pod Holým vrchem (830 m) se rozkládá Brumov-Bylnice, hraniční město mezi ČR a SR. Jeho dominantou 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 Přemysla Otakara I. objevuje jméno hradu, který se stal centrem východomoravské oblasti při Vlárském průsmyku
a zároveň sídlem mnoha 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 městu Brumov-Bylnice
připojeny obce Svatý Štěpán a Sidonie. Milovníci historie si jistě nenechají ujít návštěvu městského muzea, 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 CHKO Bílé Karpaty a Valašského 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

Skateparky
Skatepark pod brumovským
hradem
tel.: 732 768 549, bývalé koupaliště
v podhradí – 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

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

Balíček zážitků:

Obsah balíčku: • Svatební obřad na
zřícenině hradu Brumov (nádvoří
nebo sklepení) • Instalace slavnostních praporů • Ozvučení hifi soupravou postačující k pokrytí nádvoří
i sklepení (výběr hudby na snoubencích, třeba i rokenrol, nutno dodat
ve formátu MP3, WMA), klasickou
hudbu máme • Na přípitek střílíme
z kanonu • Na sezení je 12 kovaných kovových křesílek s dřevěným
obložením pro nejbližší příbuzné •
Přivítání hradním pánem s pážetem
• Lze domluvit báseň nebo flétnu
(dle situace) • Nebráníme se ničemu,
pokud to nenaruší právní a zákonné
požadavky na obřad.

SPINBIKE CLUB Brumov
ul. Kloboucká, 763 31 Brumov-Bylnice (1. patro jídelny u MEZu)
tel.: 731 572 554, 577 331 020

Stolní tenis
Tělocvična DDM
ul. Široká 184, 763 31 BrumovBylnice, Nutná rezervace
tel.: 577 330 586, 732 912 669

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

Svatba na Hradě Brumov

Celkový čas:
Počet účastníků:

Sezona, počasí:
Kdy objednávat:
Lokalita:

Cca 1 hodina.
Na nádvoří je počet svatebních hostů prakticky
neomezen. V hradním sklepení se do praporové
místnosti vejde cca do 30 osob. Horní nádvoří je po
dobu svatebního obřadu pro veřejnost uzavřeno.
Od 1. dubna do 31. října.
Minimálně 1 měsíc předem.
Hrad Brumov.

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

„L ašská brána … vaše brána do B eskyd “

Hukvaldy

do 22. 2.

Výstava obrazů Zdeňka Lyčky „Romantická krajina“,
v Galeri Hukvaldy, v prostorách rodného domu Leoše
Janáčka na Hukvaldech
12. 3.
Ples SHD Hukvaldy
květen
Čarodějnické reje, slet čarodějnic, Hrad Hukvaldy
7. 5.
29. ročník Po zarostlém chodníčku, Pěší turistika na
15 km, začátek na koupališti
15.–16. 5. Hradní hodokvas, slavnostní zahájení nové sezony na
Hradě Hukvaldy
22.–23. 5. Hukvaldské poklady, Hrad Hukvaldy
29.–30. 5. Dětský den, Hrad Hukvaldy
5. 6.
Rytíři na hradě, Hrad Hukvaldy
12.–13. 6. Medový víkend, Hrad Hukvaldy
19. 6.
Hukvaldský brnkot, Hrad Hukvaldy
26. 6.–25. 7. XVII. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO
FESTIVALU JANÁČKOVY HUKVALDY 2010
26.–27. 6. Zahájení festivalu, Hrad Hukvaldy

Hrad Hukvaldy se středověkou tematikou
Obsah balíčku: • Zážitkové
odpoledne (večer) na hradě Hukvaldy se středověkou
tematikou • Možno na přání
nachystat: Raut v hradní kulatině, švédské stoly ve středověkém stylu s grilováním masa
apod. • historický šerm • divadlo • právo útrpné – mučírna
• ohňová show • dobová hudba • kejklíři apod. • Varianty:
A: Zájemci nebudou chodit po hradě, nýbrž jen sedět, hodovat a program
se bude dít přímo před nimi • B: Zájemci budou chodit po hradě, při hodování zhlédnou jen část programu. Zbytek programu bude umístěn v různých zákoutích hradu, kde si i na vlastní kůži vyzkouší některé středověké
dovednosti, seznámí se se zbraněmi a zbrojí apod. Vše zábavnou a naučnou formou.
Tělesné předpoklady: Bez omezení, vhodné i pro rodiny s dětmi.
Celkový čas:
Záleží na výběru programu a přání klienta.
Počet účastníků:
Ideálně pro 10–50 osob. Možno domluvit i pro větší skupiny.
Diváci:
Přítomnost diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Sportovní nebo outdoorové oblečení podle ročního období a počasí.
Sezona, počasí:
Duben až říjen. Nejlépe v odpoledních či večerních hodinách. Doporučujeme večerní program,
jednak bude hrad k mání jen pro vás a navíc večerní atmosféra hradu je unikátní. Jen za příznivého
počasí. Za deště nelze realizovat.
Kdy objednávat:
Optimálně měsíc předem.
Lokalita:
Hrad Hukvaldy.

Aktivity na
Hukvaldech
tenis
Areál hřiště kopané
tel.: 602 703 440, pan Drlík, nutno
telefonicky objednat

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

P

ůvabná obec Hukvaldy se nachází na úpatí Palkovických hůrek a dominuje jí zřícenina jednoho z nejmohutnějších středověkých hradů na Moravě. Ten je navštěvován také díky kulturním
akcím – středověké rytířské slavnosti, koncerty, divadelní představení, Ondřejská pouť, slet čarodějnic a setkání strašidel.
esta 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.

C

www.lasska-brana.cz



zážitkové noviny

Kulturní akce na Hukvaldech
do 30. června 2010

„L ašská

brána … vaše brána do

B eskyd “

Kopřivnice
zážitkové noviny

KOPŘIVNICE MÁ STÁLE více CO NABÍDNOUT
Kopřivnice má co nabídnout nejen
v letních, ale i v zimních měsících.
V zimě můžete navštívit lyžařský
areál ležící na vrcholu Červený
kámen. Areál nabízí 730 metrů
dlouhou, pravidelně upravovanou
sjezdovku s technickým zasněžováním – pro náročnější lyžaře je zajímavá hlavní sjezdovka (480 m).
Po náročném dni se můžete
občerstvit ve stylovém bufetu Pod
smrkem.
Nové vydání Zimní mapy a map:
Jeseníky a Beskydy na běžkách vám
poskytnou v Informačním centru.

Pokud přijde mírná zima nebo je-li
návštěvník již unaven lyžováním,
nabízí naše město další způsoby smysluplného využití volného
času. Jako jeden z nejzajímavějších
se jeví návštěva některého ze tří
muzeí. Ta jsou otevřena celoročně
a vzhledem k ročnímu období se
nesetkáte s davy uměnímilovných

Kopřivnice: Popis sjezdovky
Horní vlek
Spodní vlek
Dětský vlek

Délka tratě

Převýšení

Úprava tratě

Technické zasněžování

Osvětlení tratě

480 m

83 m

ano

ano

ano

250 m

53 m

ano

ano

ano

80 m

12 m

ano

ano

ano

turistů. Technické muzeum, Muzeum Fojtství i Lašské muzeum jsou
v provozu denně mimo pondělí
od 9.00 do 16.00 hodin. Přijměte pozvání na virtuální prohlídku
expozicemi na jejich internetových
stránkách www.tatramuseum.cz!
Další možností je návštěva kopřivnického krytého bazénu. Zde se
můžete nejen příjemně unavit plaváním, ale i regenerovat se v parní
lázni či sauně, svěřit se zkušeným
rukám masérky či občerstvit ve
Snack baru.
Saunu, whirlpool či masáže najdete také ve wellness centru v hotelu Olympia či v centru Sport &
Relaxace Birijus, kde je možné si
i zacvičit aerobic nebo zajezdit na
spinningovém kole.
Potrápit svá těla trochu více můžete
pod dozorem zkušeného trenéra
v některém z fitcenter – například
na Zimním stadionu. V tomto
sportovním komplexu je k dispo-

zici ledová plocha na bruslení nebo
horolezecká stěna. A co říkáte bowlingu? I toto je možné, a to na třech
místech v Kopřivnici!
Příležitostí k trávení volného času

v zimě nejen lyžováním je zde
ovšem mnohem více. Pokud jsme
vás byť jen malinko navnadili na
návštěvu Kopřivnice, jsme jen rádi
a budeme se těšit na shledanou!

POZVÁNÍ DO
KOPŘIVNICE
Navštivte Kopřivnici, mladé a dynamické město,
které má svým návštěvníkům co nabídnout. Mezi
nejzajímavější místa patří:

Technické muzeum Tatra

• ve kterém spatříte kompletní sbírku automobilů
značky Tatra, první automobil v RakouskuUhersku „Präsident“, aerodynamické vozy nebo
vzduchem chlazené motory

Expozice Emila a Dany Zátopových

• věnována slavnému olympioniku a rodáku města
Kopřivnice Emilu Zátopkovi a jeho ženě Daně,
symbolizuje atletický ovál se stupni vítězů a 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

Využijte služeb našeho IC v Kopřivnici!
Otevírací doba
po–pá:

8.00–18.00

so–ne:

8.00–12.00,
12.30–16.00

Služby IC v Kopřivnici
Především poskytujeme
informace o městě a okolí
Dále nabízíme: propagační materiály města



Kopřivnice a Lašské brány
• prodej turistických známek • prodej pohlednic,
map a propagačních předmětů • přístup k internetu
(20 Kč/h.) • bezplatné připojení k síti Wi-fi • prodej
vstupenek • prodej Balíčků
zážitků • vystavování karet
ISIC, ITIC a ALIVE (ITYC)•
houbařskou poradnu...

• jedná se o nejstarší dochovanou stavbu
v Kopřivnici, ve které nahlédnete do historie
města, místních zvyků a tradic
• dále zde navštivte stálou expozici bryček a kočárů

Rozhledna Bílá hora

• poskytuje rozhled na Lašskou bránu, ale i na celé
panorama Beskyd a Jeseníků
• svým vzhledem symbolizuje spirálu života „DNA“
a její výška dosahuje 43 metrů

Lašská naučná stezka

• vede nejkrásnějšími místy města, pozoruhodná
je např. Janíkova louka, zřícenina hradu Šostýn,
Raškova vyhlídka nebo Motýlí údolí
• na 16 km dlouhé stezce se nachází 16 tematických
zastavení, z kterých se dozvíte o místní historii,
botanice, zoologii či geologii

www.lasska-brana.cz

IC Kopřivnice

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

„L ašská

brána … vaše brána do

B eskyd “

Aktivity v Kopřivnici
FIT CENTRA

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

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 projíždění okruhů lze navštívit Raškovu
vyhlídku nebo nedalekou zříceninu hradu Šostýna. Hned několik
míst na okruzích nabízí nádherný
výhled na Moravskoslezské Beskydy a okolní krajinu.
* Okruh „Červený kámen“
(6,5 km/112 m převýšení) – lesní
trasa kolem masívu hřebene Červený kámen, jsou zde krásné výhledy 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 Janíkova sedla nad Lichnov, a také brod
v jiném místě trasy
– výškově nejnáročnější okruh
s dlouhým stoupáním v závěru trasy ve sklonu 12–14 %.
* Okruh „Pískovna“
(2,4 km/67 m převýšení) – malý,
ale záživný lesní okruh v blízkosti
Janíkova sedla na Červeném kameni. Okruh je náročný na kondici.
V obou směrech překonáte vždy
v úseku pěti set metrů a ve sklonu
11 až 12 % převážnou část z celkového převýšení.
2. Cyklotrasa č. 6039 – nenáročná
trasa (Kopřivnice–Příbor–Skotnice–Nová Horka)
Trasa vede z Kopřivnice, přes Příbor, Skotnici až do Nové Horky,
zpřístupňuje oblast CHKO Poodří.
Délka trasy je 17 km. Bývá označována jako trasa rodištěm Sigmunda
Freuda (místní spojení mezi větví
C1 a C2 projektu Greenways, z Příbora vedou ještě dvě další napojovací větve, a to cyklotrasa č. 6134
– Stará ves n. O.– Příbor–Klokočov (11 km) a cyklotrasa č. 6136
– Petřvaldík–Škornice (8 km).
V Příboře ještě existuje tzv. Příborský okruh – 10kilometrová trasa
vedoucí k Boroveckým rybníkům.

Sport & Relaxace Birijus
Záhumenní 1161,
742 21 Kopřivnice
tel.: 556 872 271, 731 482 627
web: www.birijus.com
e-mail: info@birijus.com
masáže, solárium, sauna, infrasauna, spinning, vířivka, fitbox,
aerobic
STAR FIT
Medical Care Centre
Záhumenní 1477,
742 21 Kopřivnice
tel.: 602 638 688, www.starfit.cz
moderně vybyvené fitcentrum, nejnovější řada fitness zařízení

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 neplavce 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, největší 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

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

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

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

Koupaliště
a vodní plochy

„L ašská

brána … vaše brána do

B eskyd “

zážitkové noviny

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

Solné jeskyně

Lanové aktivity
Lanové centrum Karabina
Kpt. Jaroše 1077
tel.: 556 812 204, 604 108 306
Lanové centrum nemá stálou otevírací dobu, programy se připravují pro danou skupinu na předem
domluvený termín. Bližší informace a objednávky u pana Sochy.

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
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, tréninkové hřiště, atletická dráha, plochá
dráha, 3 volejbalové kurty, antukový 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, volejbal, futsal, badminton, rekreační
cvičení), gymnastická tělocvična,
lezecká stěna, fitcentrum

Minigolf
Minigolf
Husova ul., areál letního koupaliště, 742 21 Kopřivnice
tel.: 605 825 870, 604 740 992
web: mgolf.wz.cz
e-mail: mgolf@mybox.cz
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Přehrada Větřkovice
Místní část Lubina,
742 21 Kopřivnice
Sypaná hráz má délku 460 m, největší hloubka je 13,5 m. Dětský
koutek, vodní sporty, rybaření,
občerstvení, okolí vhodné pro pěší
turistiku.

Sauny

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

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

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

Stolní tenis

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

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

tenis
Tenisový areál Kopřivnice
Dolní 46, 742 21 Kopřivnice
tel.: 606 379 432
web: tenis.koprivnice.org

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

www.lasska-brana.cz

Tenisová hala se dvěma kurty, pět
antukových dvorců, 2 asfaltové
minikurty, odrazová stěna.
Sportovní areál Vlčovice
Vlčovice 151,
742 21 Kopřivnice
tel.: 602 930 477

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

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

„L ašská

brána … vaše brána do

B eskyd “

Kulturní akce v Kopřivnici do 30. června 2010

18. 2.
19. 2.
20. 2.
20. 2.
20. 2.
25. 2.
26. 2.
27. 2.
27.–28. 2.
27.–28. 2.
1. 3.
4. 3.
6. 3.
6.–7. 3.
13. 3.
15.–17. 3.
15.–21. 3.
19. 3.
21. 3.
23. 3.
24. 3.
26.–27. 3.
26. 3.
27. 3.
27. 3.
30. 3.
1. 4.
1.–2. 4.
3. 4.
10. 4.
10. 4.
10. 4.
15. 4.
15. 4.
16. 4.
22. 4.
23.–24. 4.
24. 4.
24. 4.
24. 4.
29. 4.
29. 4. až
22. 7.
1. 5.
1. 5.
1. 5.

Po stopách strašidýlka Bumbílka
Jan Werich, zahájení výstavy, Městská knihovna Kopřivnice
Sněženkový ples
Hasičský ples
Orientálně maškarní ples, 2 ročník
Show Jana Krause: „Hvězdy jak je neznáte“
Valentýn v Klokánku
Zubr Extraliga, KH Kopřivnice–Třeboň
Ples v květech
Zabíjačka na Fojtství
Hasičský ples, Lubina
Hasičský ples, Mniší
Maškarní bál pro děti, Katolický dům Kopřivnice
Skleněný zvěřinec – Divadlo Metro
Okrskové kolo recitační soutěže, DDM Kopřivnice
Když už člověk jednou je…, přednáška o Janu Werichovi
– Městská knihovna Kopřivnice
James Harries – koncert
Ples Direkt
Foxácký ples
Pionýrský ples, 16. ročník, Závišice
17. Obecní bál, Vlčovice
Maškaráda v mateřském centru Klokan
Průmyslovácký ples
Školní sportovní ples
Tatrovácká brusle
Oslavy 110 let školy v Lubině
Březen měsíc internetu a knihy
Ekofór 2010, zahájení výstavy, Městská knihovna Kopřivnice
Dětský maškarní ples, Vlčovice
Mulťák – kopřivnické multikino
Muzikantský ples
Republikové finále AŠSK ČR ve florbale
Národní týden trénování paměti
Irský večer
Dětský karneval
Dívčí válka
Vynášení Morany – Klokánek
Noc s Andersenem, ZŠ Lubina
Ples denního stacionáře Kopretina
Malování velikonočních vajíček a pletení tatarů, Lubina
Den otevřených dveří – skautské středisko VANAIVAN
Velikonoční jarmark
Osudové roky české státností, zahájení výstavy, Městská
knihovna Kopřivnice
Malované vajíčko – příměstský tábor
Velikonoční jarmark
Velikonoční minitatar – gymnastický závod
Koncert Bratří Nedvědů
Velikonoční šachový turnaj o putovní pohár, Lubina
Lubinský zpěváček – 10. ročník pěvecké soutěže
Den seniorů
Jarní koncert komorního orchestru Kopřivnice
Den Země
Kopřiva 2010
20. ročník Kopřivnické laťky – soutěž ve skoku vysokém
Zahájení jarní sezony, 3. ročník westernové vyjížďky pro přátele ranče
Pohádkový les
Zdeněk Burian, (ST)OPĚT, vernisáž, Lašské muzeum
Zdeněk Burian, (ST)OPĚT, interaktivní výstava, Lašské
muzeum
Pohádkový les
Zábavné odpoledne – soutěž pro děti
Otevírání rozhledny

2. 5.
Floriánek CUP hasičská soutěž žáků, Lubina
5. 5.	Univerzita batolat – Klokánek
12.–13. 5. Velký taneční koncert ZUŠ Zdeňka Buriána
13. 5.
Pohádkový les pro nejmenší
14. 5.
Moravia Tour, minigolf 1. liga
15. 5.
Šlápoty za historií a krásami Kopřivnice – KČT Kopřivnice,
Lašské muzeum
19. 5.
Vernisáž absolventů výtvarného oboru ZUŠ Z. Buriana
19. 5.
Květinový den – veřejná sbírka
21. 5.
Velká cena Kopřivnice v Šachu
22. 5.
Šostýnská Venuše – festival tance
26. 5.
Jarní koncert pěveckého sdružení Kopřivnice
27. 5.
Olympiáda v Klokanovi
27.–29. 5. Kopřivnická bedna – divadelní přehlídka
27. 5.
Emil Zátopek běžící vítězící – vernisáž k výstavě – muzeum
Fojtství
27. 5.–5. 9. Emil Zátopek běžící vítězící – výstava – muzeum Fojtství
29. 5.
XIII. Ročník celostátních sportovních her zdravotně
postižených dětí a dospělých
květen
Koncert městského dechového orchestru
1. 6.
Den dětí
5. 6.
Brnkačka – závod gymnastických naději
9. 6.
6. ročník Fotbalového turnaje pro obce a školy s rozšířenou působností
12. 6.
8. ročník Mezinárodního turnaje ve volejbale
13. 6.
Dudlík, přehlídka divadelní, taneční, hudební a dramatické
tvorby
16. 6.
Závěrečný koncert hudebního oboru ZUŠ
19. 6.
Evropský svátek hudby
19.–20. 6. Letní mistrovství ČR 12letého žactva v plavání
22. 6.
Turnaj Kopřivnických škol v malé kapané
24. 6.
Pietní vzpomínkové setkání u příležitostí 60. výročí úmrtí
Dr. Milady Horákové
24. 6.
Slavnostní vyhodnocení almanachu literárních a výtvarných prací
25. 6.
Westernový den – Bubla City Ranch
25. 6.
Poslední zvonění
26. 6.
Lašské laškování – soutěž mezi městy Lašské brány
26. 6.
Pyjamotour de Javorník – 10. ročník recesního výstupu na
Javorník v nočním úboru

Doporučujeme Balíček zážitků

Božská relaxace v Olympii
Obsah balíčku: • Finská sauna • Parní
bylinková lázeň • Whirlpool (celkem 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:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Oblečení, vybavení:

Sezona, počasí:
Kdy objednávat:
Kód balíčku:
Orientační cena:

www.lasska-brana.cz

S přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Cca 3 hodiny.
1 osoba, přítomnost diváků není možná.
Plavky a ručník vlastní. Při návštěvě wellness
(whirlpool, sauna, parní bylinková lázeň) nabízíme
zdarma minerální nápoje a půjčení prostěradel.
Celoročně, nezávisle na počasí.
Minimálně 14 dní předem.
POH 107 319
1 340 Kč včetně DPH
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1.–7. 2.
4. 2.
5. 2.
5. 2.
6. 2.
8. 2.
10. 2.
10. 2.
12. 2.
13. 2.
13. 2.
13. 2.
14. 2.
15. 2.
16. 2.
17. 2.

„L ašská

brána … vaše brána do

B eskyd “

zážitkové noviny

Štramberk
Kulturní akce ve Štramberku
do 30. června 2010
6. 2.
13. 2.
13. 2.
20. 2.
26. 2.
5. 3.
12. 3.
19. 3.
25. 3.

26. 3.
9. 4.
16. 4.
17. 4.
24. 4.
24. 4.

nedatováno
nedatováno
22. 5.
5. 5.
nedatováno
18.–20. 6.

19. 6.
27. 6.
nedatováno

Cigánský bál – Kulturní dům Štramberk, rodina A. Cigána
Končinový bál – Kulturní dům Štramberk, divadelní spolky
Štramberka
6. štramberský masopust, náměstí ve Štramberku, fa Šmíra-Print, s. r. o. Ostrava
Ples junáků – Kulturní dům Štramberk, Český junák Štramberk
Dětský maškarní bál – Kulturní dům Štramberk, 15.00
hod., Dům dětí a mládeže, pobočka Štramberk
Zahájení divadelní přehlídky, Kulturní dům Štramberk,
Divadelní spolek Kotouč Štramberk
Divadelní přehlídka, Kulturní dům Štramberk
Divadelní přehlídka, Kulturní dům Štramberk
Pohádka pro děti Zimní příběhy včelích medvídků,
město Štramberk, představení pro školy, 10.00 hod. KD
Štramberk
Divadelní přehlídka, Kulturní dům Štramberk
Divadelní přehlídka, Kulturní dům Štramberk
Závěr divadelní přehlídky, Kulturní dům Štramberk, Divadelní spolek Kotouč Štramberk
Kopřiva – divadelní přehlídka Jiří Cachnin
Legenda o Štramberských uších, náměstí ve Štramberku,
fa Šmíra-print, a. s. Ostrava
Po stopách Zdeňka Buriana – turisticko-naučná procházka, fa Šmíra-print, a. s. Ostrava, město Štramberk, Klub
českých turistů
Zkrocení zlé ženy, Kulturní dům, město Štramberk, hraje
Divadelní soubor pod věží
Jarní probuzení, Výpravy do paměti, hrad Štramberk, CK
Valašské království
5. narozeniny Městského pivovaru Štramberk, náměstí
ve Štramberku, fa Šmíra-Print, s. r. o. Ostrava
Štramberská pouť
Na návštěvě u babky bylinářky, hrad Štramberk, CK Valašské království
Dny města Štramberka. 18. 6. divadelní představení. Amfiteátr pod starou věží, při nepřízni počasí KD. 19. 6. odpoledne – sportovně hravý program pro děti, soutěže Štramberské hrátky. Pečení veleucha, program na náměstí. 21. 6.
od 14.00 hod. bohatý kulturní program v Národním sadu ve
Štramberku pro děti i dospělé, město Štramberk.
7. štramberský flamendr, náměstí ve Štramberku, fa Šmíra-print, a. s. Ostrava
Promenádní koncert, Národní sad ve Štramberku, 15.30
hod., město Štramberk
Slavnosti mladých květů, hrad Štramberk, CK Valašské
království

Změna programu i termínů vyhrazena!

Muzeum Zdeňka Buriana – výstavy
leden–březen
březen–červen

Štramberské motivy, Světy Pavla Čecha
Zdeněk Burian – výstava k 105. výročí narození,
(2 část. březen–červen a červenec–říjen). Během výstavy Siddie Burka 2010

Změna programu i termínů vyhrazena! V případě nepříznivého počasí se
ruší promenádní koncerty. Sledujte tisk, média a naše webové stránky!
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Štramberk
www.stramberk.cz
Štramberk, malebné městečko na svazích Zámeckého kopce, Bílé hory, Kotouče, Libotínských
vrchů a Červeného kamene, byl založen roku 1359
moravským markrabětem Janem Jindřichem Lucemburským. 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 roubených 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 památníků našich národních velikánů, ale hlavně se zde nachází jeskyně Šipka, která
proslavila Štramberk ve vědeckém světě archeologickými nálezy zlomku čelisti neandertálského 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 – zkameněliny z Kotouče, archeologické nálezy z jeskyně Šipky. Část výstavy je věnována
historii hradu a města Štramberka a jedinečným národopisným 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

Aktivity ve Štramberku
web: www.stramberk.cz
e-mail: robert.svarc@tiscali.cz

Lezecké stěny

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

Koupaliště
a vodní plochy
Koupaliště Štramberk-Libotín
tel.: 608 955 220

www.lasska-brana.cz

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 Trúbou), Kozí stěnka
– 86 cest
Kontakt, informace:
Petr Pavlík,
tel.: 732 170 019

H lásání

365 dní otevřená Trúba
veřejnosti prakticky nepřetržitě.
Otevírací doba mimo sezonu
bude minimálně od 10.00 do
16.00, a pokud budete chodit,
tak třeba i déle. Chata Dr. Hrstky,
která je taktéž součástí hradního
areálu, bude otevřena v pátek
od 16.00 minimálně do 22.00,
víkendy od 10.00 minimálně do
22.00 h. Před půlnocí jsme však
ještě nezavřeli…
Takže neváhejte a do Štramberka
na podzim i v zimě se na výlety
vydávejte!
TH

Trúby

Na chatě Dr. Hrstky proběhla hromadná
vakcinace proti prasečí chřipce
Téměř 6 demižonů vakcíny proti
prasečí chřipce bylo na 134. očkovacím centru v Chatě Dr. Hrstky
ve Štramberku naordinováno jako
prevence téměř 50 účastníkům
nultého ročníku oblíbené soutěže
pro paraglidisty a rogalisty – Valašská slivovica. Za vedlejší účinky
vakcíny na rozdíl od ministerstva
zdravotnictví ČR, my ručíme!

Soutěž se stala volným pokračováním populární soutěže Moravský
demižón, sklidila úspěch a nikdo
z účastněných prasečí chřipku po
dobu působení vakcíny určitě nedostane. Podrobné informace o celé
soutěži a výsledky naleznete na
www.xfly.cz.
Těšíme se na vás na příštím ročníku!
Jiří Večerek

Obvyklá otevírací doba
Štramberské Trúby
listopad–březen:

denně

10.00–16.00 h.

duben a říjen:

denně

9.00–17.00 h.

květen–září:

denně

9.00–19.00 h.

Ceny vstupného:
Dospělí: 25 Kč
Děti od 6 do 15 let: 15 Kč
Na Štramberské Trúbě si můžete
pořídit pěkný pamětní list, který
vám bude navždy připomínat váš
výstup na tuto 40 metrů vysokou gotickou věž ze 13. století.
Takže již neváhejte a na Trúbu se
vydávejte!

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

Štramberský Balíček zážitků
Slaňování v Trúbě aneb 30 metrů vertikálního adrenalinu
Pokud chcete kouzlo staré gotické
věže okusit trochu jinak, než jen
obvyklým výstupem a sestupem,
jste tady správně. Dolů se lze dostat
i zajímavějším způsobem – na laně!
Neváhejte a vyzkoušejte zážitek jako
vystřižený z pevnosti Boyard!

Vyšlápněte si na Trúbu
Máme za sebou první hradní sezonu, kdy na hrad zavítal rekordní
počet návštěvníků a Valašské království připravilo různorodý program pro příchozí od nejmenších
po rodiny s dětmi, sportovce, ale
i odbornou veřejnost.
V roce 2010 se na Trúbě ve Štramberku přeneseme o několik století
zpět a podnikneme Výpravu do
paměti – návštěvníci hradu budou
mít možnost v rámci pořádaných
akcí zahájit studium na Hradní
fakultě. Cílová skupina připravovaných akcí jsou ti, kdo aktivně
tráví volný čas a mají zájem si osvojit zapomenuté dovednosti, vědomosti a chtějí si ověřit svou zdat-

nost. Vždyť není nic lepšího než si
vyšlápnout po schodech, odkud je
nádherný výhled na Štramberk,
vydat se vstříc novým zážitkům.
Nejenže děláte něco pro své zdraví
– posilujete srdce a imunitu, zlepšujete svoji fyzičku, ale můžete
zapomenout na všední starosti
a nic vám nebrání v tom, abyste
strávili příjemný den se svoji rodinou, nebo přáteli na Trúbě. Přejeme vám mnoho šťastně strávených chvil uprostřed Moravského
Betlému.
Více informací o programech na
www.stramberskatruba.cz
Míša Kleinová

Obsah balíčku: • Slanění uvnitř nebo vně 40 m vysoké Štramberské Trúby. Ke zdolání služby není zapotřebí zvláštní fyzické síly. Účastník se obleče do úvazku, nasadí si helmu, bude seznámen s vybavením (karabina,
kyblík, lano), které během slanění bude používat. Dále bude seznámen
se způsobem jištění a základními pravidly. Bezpečnost účastníka zajišťuje
instruktor dalším jistícím lanem.
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Oblečení, vybavení:
Sezona, počasí:
Kdy objednávat:
Lokalita:

www.lasska-brana.cz

Pro všechny zdravé lidi od 140 do 220 cm.
Čas je závislý na počtu osob. 5–10 minut/osoba.
Počet účastníků není omezen.
Sportovní a pohodlné oblečení, dle počasí.
Celoročně, realizace služby není závislá na počasí.
Doporučujeme 14 dní předem.
Štramberk.
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Vážení turisté, přátelé, Štramberáci, Štramberská Trúba bude
otevřena 365 dní v roce! Rozhodli
jsme se tímto způsobem podpořit
další rozvoj cestovního ruchu
v Lašské Bráně.
Náš krok by měl přispět nejen
k prodloužení sezonnosti ve
Štramberku, zvýšit obsazenost
ubytovacích kapacit, ale zejména
ještě více integrovat celý areál do
veřejného života v regionu. Jedná
se o jeden z mála hradů v republice, který bude takto přístupný

z

„L ašská

brána … vaše brána do

B eskyd “

zážitkové noviny

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

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 silničce k parkovišti před Boroveckými
rybníky. V tomto místě naváže na
trasu naučné stezky okolo Boroveckých rybníků a pokračuje po
zpevněné silnici zpátky k Příboru,
kam vstupuje ulicí Kpt. Jaroše.
Okruh se krátce spojí s cyklotrasou

KČT 6039 (Rodištěm Sigmunda Freuda) a následně je vedena
k železniční stanici. Po přechodu
lávky přes Lubinu se napojuje na
Radhošťskou stezku z Ostravy do
Frenštátu p. R., na novou cykloturistickou trasu Hukvaldy–Příbor
a další trasy KČT. Trasa okruhu
poté stoupá k farnímu kostelu
Narození P. Marie, jehož silueta je
logem celého okruhu. Závěr trasy
tvoří opět průjezd náměstím Sigmunda Freuda.

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

Cykloturistika
„Cyklisté vítáni“
Rodný dům Sigmunda Freuda
Zámečnická 117, 742 58 Příbor
tel.: 556 722 200
„Cyklisté vítáni“
Restaurace Mexico
Frenštátská 166, 742 58 Příbor
tel.: 556 725 831, 776 644 102
(Jaroslav Kabát)
e-mail: mexico-pribor@quick.cz
web: www.mexico-příbor.com
Cykloturistická trasa
„Hukvaldy–Kopřivnice–Příbor“
9,5 km, pro treková kola a MTB
Trasa vedoucí z Příbora polními
cestami (asfalt a šotolina) kolem
přehrady Větřkovice a od Mnišího
na Hukvaldy.
Příborský okruh
Trasa okruhu má celkem 10 km.
Začíná u severozápadního rohu
náměstí S. Freuda, v ulici U brány. Pokračuje směrem k parkovišti
Penny-marketu. Tuto část je nejlépe překonat pěšky a nasednout na
kolo až po přechodu komunikace.
Dále trasa pokračuje jednosměrně
ulicí Lidickou do ulice Masarykovy.
Na jejím konci, podjezdu pod silnicí E 642, opouští město a odbočuje
k Prchalovu.
V přímém směru lze z tohoto místa
po cca 500 metrech navázat na trasu KČT 6039 a okruh „Kravařsko“.

14

www.lasska-brana.cz

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

„L ašská

brána … vaše brána do

B eskyd “

Hvězdářský balíček zážitků

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

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

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

sportovního nářadí, stolní tenis,
plavecká škola, minigolf

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

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

Skateparky

Obsah balíčku: • Návštěva hvězdáře na vámi určeném místě • Poutavý
a zasvěcený výklad o vesmíru • Pozorování oblohy hvězdářským dalekohledem • Cena pro maximální počet 10 osob. V případě větších skupin
cena dle dohody • 1× dárkový balíček (Bavostopa VK, Pamětní list, Pas
VK, Pohlednice VK, Samolepka VK, Tričko VK.
Tělesné předpokl.: Pro dospělé i děti.
Celkový čas:
2–3 hodiny.
Počet účastníků: Balíček je určen jak pro jednotlivce, tak pro skupiny.
Maximální počet je 10 osob.
Oblečení:
Jakýkoliv oděv odpovídající aktuálním klimatickým
podmínkám. Pozorování oblohy probíhá venku,
z tohoto důvodu doporučujeme zejména v zimních
měsících teplé oblečení.
Sezona, počasí:
Celoročně. Realizace této služby je přímo závislá
na klimatických podmínkách. V případě špatného
počasí nelze realizaci služby provést.
Kdy objednávat: Doporučujeme alespoň 3 týdny dopředu.
Lokalita:
Příbor, Hukvaldy, Kopřivnice, Valašské Meziříčí
nebo celé Valašské království
Kód balíčku:
pro maximálně 10 osob: POH 001 002
Orientační cena: pro maximálně 10 osob: 3 895 Kč včetně DPH

Roztáhněte svá křídla – seznámení s paraglidingem
Přímo v terénu se pod vedením
zkušených instruktorů teoreticky
i prakticky seznámíte s paraglidingem. Navždy ve vás zůstane
nezapomenutelný zážitek z vašeho prvního letu.

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

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

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

Kulturní akce v Příboře v roce 2010
14. 2.
Valentinská pouť
10.–12. 9. Zahájení dnů EHD, třídenní slavnost historického dědictví,
která zahájí dny EHD v celé České republice
6. 12.
Tradiční vánoční čas – tradiční jarmark, Mikulášská jízda,
slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Obsah balíčku: • Jednodenní
kurz paraglidingu • Přesun na
kopec, seznámení s paraglidingem – zásady řízení křídla, zásady bezpečnosti, zkusíte si křídlo
nafouknout a poprvé se sami vznést • Dárkový balíček (Pamětní list, Pas
VK, Pohlednice VK, Samolepka RWS, Vzducholetostopa)
Tělesné předpokl.: Klient musí přihlédnout ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Maximální váha klienta je 110 kg.
Celkový čas:
5 až 6 hodin.
Počet účastníků: Služba je určena pro 1 osobu. Po domluvě je možno
přizpůsobit realizaci pro skupinu.
Oblečení:
Větrovka, dlouhé kalhoty, pevná obuv.
Sezona, počasí:
Od března do října. Službu lze provést pouze za příznivých povětrnostních podmínek.
Kdy objednávat: Doporučujeme 2 týdny dopředu.
Lokalita:
Hukvaldy, Javorový, Kopřivnice, Kunčice pod Ondřejníkem, Rožnov pod Radhoštěm, Střítež, Valašské
království, Vidče, Vlčovice.
Kód balíčku:
pro 1 osobu: AKT 005 013
Orientační cena: pro 1 osobu: 2 330 Kč včetně DPH

www.lasska-brana.cz
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Tereza Sattková
Štramberská 1360,
742 58 Příbor
tel.: 556 722 528, 724 963 164,
e-mail: tereza.sattkova@seznam.cz
www.pribor.cz/sport/aerobik

Pohled na noční oblohu plnou hvězd je
možná to nejkrásnější, co můžeme v životě spatřit. Nemusíte být básníkem, aby vás
okouzlila jeho poetika. Valašské království
pro vás připravilo pozorování vesmíru
dalekohledem s odborným výkladem, aniž
by jste museli navštívit hvězdárnu, či planetárium. Hvězdářský balíček zážitků, to
je nečekané a originální zpestření rodinné
oslavy či firemní akce.

B áječná

místa , akce a aktivity

2010 – K ar viná

• Nejstarší jodobromové lázně
Česka
• Minerální voda – prehistorické
moře
• Unikát – poslední ze tří zámků
(ještě ve 20. století se na území
Karviné nacházely tři krásné
zámky, zachoval se pouze empírový zámek Fryštát)
• Rarita – nejšikmější kostel v Česku
• Jedinečné projížďky v kočáře
s pravidelným kalendářem jízd
v Moravskoslezském kraji
• Nejkrásnější holky široko daleko
(slavné trio karvinských krásek
– Miss ČR 2008 Zuzana Jandová, topmodelka Petra Němcová,
Vícemiss ČR Radka Kocurová)

• Vícenásobní extraligoví mistři
v házené
• Rodiště Dany Zátopkové, Šárky
Kašpárkové, Radka Štěpánka

NABÍDKA PRO VÁS…
Lázně Darkov
www.darkov.cz
• Přírodní léčivý zdroj – vysoce
kvalitní jodobromová solanka
• Komplexní léčebná rehabilitační péče, vynikající výsledky
• Oblíbené relaxační pobyty na
míru, dárkové poukazy
• Moderní wellness centra pro
veřejnost
• Polárium, bazény, sauny, masáže
a další
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Kostel sv. Petra z Alkantary Balíčky zážitků pro všechny
smysly, www.balickyzazitku.cz
„česká Pisa“
• Sklon od svislé osy 6,8°, na rovné ploše, a přece šikmo
• Pokles půdy pod kostelem 37 m
• Prohlídky s výkladem na
objednávku

– hledej „Karviná“

Cyklotrasy fajnym městem
tematické trasy Karvinou a okolím

NOVINKY,
PŘIPRAVUJEME…
• Karvinská zážitková univerzita
• Nové balíčky zážitků
• Turistická známka šikmého
kostela
• Zařazení do projektu „Báječná
místa a aktivity“
• Golf Lipiny (OKD, Karviná,
předpokládané otevření r. 2010)

Zámek Fryštát
www.zamek-frystat.cz
• Prohlídky šlechtických interiérů
ve 2 okruzích
• Stálá expozice Národní galerie
Praha
• Provádění v dobových kostýmech
• Nostalgické kočárové jízdy
v zámeckém parku
• Komorní koncerty a občanské
obřady

Foto: Š. Špic, archiv města Karviná

NAŠE NEJ…

Foto: Š. Špic, archiv města Karviná

zážitkové noviny

„Přijeďte ku nam. Proč? Bo je tu fajně!“
Karviná – fajne město

ZAJÍMAVOSTI
V OKOLÍ
• DinoPark Ostrava (provoz od
VII/2009, obec Doubrava,
Karvinsko
• Archeopark (Chotěbuz u Karviné, viz www.muzeumct.cz)
Více na www.karvina.cz
(v sekci město a čím město žije)
nebo v informačním centru:
tel.: +420 596 318 620
e-mail: micka@rkka.cz

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

B áječná

místa , akce a aktivity

2010 – K ar viná

Aktivity v Karviné

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-

Bowling Club
U Lesa 762, 734 01 Karviná-Ráj
tel.: 596 324 080
BOWLING BAR
Sportovní 898/4, Karviná-Nové
Město, v areálu stadionu Kovona
tel.: 603 929 457

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 Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov,

VÍTEJTE

S

V KARVINÉ

tatutární město Karviná se nachází na severovýchodě České republiky, přímo
u hranice s Polskem. Od Ostravy je vzdáleno necelých 30 km. Karviná, o níž se první
zmínky datují již k roku 1268, je dnes moderním a příjemným městem, které má svým
návštěvníkům co nabídnout. Kromě toho, že je městem lázeňským, je zároveň městem
s bohatou historií a městem univerzitním. Lázně Darkov zde mají již 140 letou tradici.
S vynikajícími výsledky léčí především poruchy pohybového ústrojí, neurologické indikace,
poúrazové a pooperační stavy. Nejen pro lázeňské pacienty jsou k dispozici četné
možnosti aktivního využití volného času ve zdejších kulturních a sportovních zařízeních,
návštěvníci mohou také využít některý z nabízených výletních tipů (procházky přilehlými
parky, výlety do okolních Beskyd, taneční večery, promenádní koncerty, tenisové kurty, stolní
tenis, půjčovna kol, minigolf, posilovna, bazén, sauna, kavárny, promítání ﬁlmů, knihovna,
kulečník).

V

ětšina památek města je soustředěna v městské památkové zóně. Nejvýznamnější
památkou a zároveň turistickou atrakcí je zámek Fryštát, nacházející se přímo v historickém centru města. Kromě klasických prohlídkových tras s průvodkyněmi v dobových
kostýmech zde lze zhlédnout stálou expozici Národní galerie Praha. K výjimečným
přírodním pokladům města náleží zámecký park, ve kterém se dochovala řada vzácných
druhů dřevin a který přispívá k oddechu a dobré pohodě všech návštěvníků.

K
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-Hranice, tel.: 596 338 337
bowling, solná jeskyně

Badminton

arviná se může pochlubit také několika nej... V knize českých rekordů je zařazen
kostel sv. Petra z Alkantary jako nejšikmější kostel v České republice, Regionální
knihovna získala prestižní ocenění Evropská knihovna 2000 a karvinští házenkáři jsou
vícenásobnými mistry ČR. Mezi tradiční akce patří Velikonoční jarmark, Dny Karviné
(červen), Karviná cup (srpen), Knižní jarmark a Hornické slavnosti (září), Vánoční strom
(prosinec). Další informace se dozvíte v Městském informačním centru, tel.: 596 318 620
nebo na www.karvina.cz, www.zamek-frystat.cz.

odbočuje na ul. Mickiewizcovu,
a to dvěma směry. Trasa č. 6097
vede vlevo na Petrovice až k hraničnímu přechodu do Polska. Vpravo
se odděluje trasa č. 6110, která
vede přes Mickiewiczovu, Borovského, U Farmy a Polskou ulici
do Polska přes přechod (na území
města) pro malý pohraniční styk
a přes turistický přechod.
Nové tematické Cyklotrasy „fajnym“ městem aneb poznáváme
Karvinou a okolí zahrnují 5 cyklotras 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 možnost zastavení u různých památek
a zajímavostí. Základem pro orientaci cyklistů bude cykloprůvodce
s mapkou a podrobným popisem
trasy. Někde dojde i k navázání
na existující značené trasy KČT.
Zajímavostí jsou dvě dětské trasy. Dětská trasa mini je věnována
menším dětem v doprovodu rodičů a je v maximální délce vedena
mimo veřejné komunikace, tj. po
stezkách pro cyklisty nebo kombinovaných stezkách pro cyklisty
a pěší, případně po stezkách s provozem koňského povozu. Dětská
trasa maxi je určena starším dětem
a mládeži, avšak zde už cyklisti
pojedou poněkud náročnějším
terénem podél břehu Olše.

Fit centra
Fit Sport Klapka
Hrnčířská 43/7, Karviná-Fryštát
tel.: 774 238 111, 596 311 825
www.sportklapka.cz
Fitcentrum Aréna
Haškova 643, 734 01 Karviná-Ráj
tel.: 732 381 701, solárium, sauna
Centrum tvarování postavy Fénix
Masarykovo náměstí 2457, 733 01
Karviná-Fryštát, tel.: 739 299 448
www.fenixkarvina.cz
Sportovní hala STaRS
K. Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná-Fryštát, web: www.stars-karvina.cz
tel.: 596 342 131–4, 596 324 492
e-mail: stars@stars-karvina.cz
Fit Sport Klapka
Hrnčířská 43/7
Karviná-Fryštát
tel.: 774 238 111, 596 311 825
www.sportklapka.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
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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
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: cervena@stars-karvina.cz
plážový volejbal, individuální míčové 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

Paintball

Sportovní areál ZŠ Dělnická
Sokolovská 1758/1, 735 06 Karviná-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

Paintball
Informace a rezervace:
tel.: 732 273 560, 604 414 851
Zodpovědná osoba: Jan Duda
e-mail: info@PaintballElite.cz
Lokalita: Karviná Mizerov, vojenský výcvikový areál

Městský stadion
ul. U Hřiště, 734 01 Karviná-Ráj
tel.: 596 311 354, 737 084 888
e-mail: mfk.karvina@seznam.cz
http://mfkkarvina.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
také plážová kopaná

Stadion ČSA
Svatopluka Čecha, 735 06 Karviná-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

Plážový
Volejbal
Foto: D. Šrubař

Foto: D. Šrubař
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Letní stadiony
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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

motokáry

Rybářské lístky
Odbor životního prostředí Magistrátu města Karviné, ul. Zakladatelská 947, Karviná-Nové Město
tel.: 596 389 645

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

Rybářské povolenky, Český rybářský svaz, místní organizace Karviná, Petrovice u Karviné č. p. 648,
tel.: 552 302 840
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Řeka Stonávka: Stonávka 1 P
(pstruhové pásmo): MO Karviná
– od mostu v Solci (přejezd na Důl
Darkov) až k tělesu hráze údolní
nádrže Těrlicko.
Stonávka 1 (mimopstruhové):
MO Karviná–Přítok Olše–od ústí
do Olše až po most v Solci (přejezd
na Důl Darkov).
Stonávka 1A: MO Karviná, revír
tvoří: Bartečkovy rybníky, Pod
farou, park Z. Nejedlého, důlní
propadliny v Lipinách v k. ú. Darkov, Dolany a potok Karvinka včetně přilehlých tůní.
Řeka Olše: Olše 2: MO Karviná
– Přítok Odry – od ústí řeky Petrůvky 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.

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

Olše 3: MO Karviná – Přítok Odry
– od jezu nad silnicí Karviná–Český Těšín až k jezu v Podoboře.

Foto: D. Šrubař

Lázně Darkov, Léčebna Darkov,
Centrum regenerace
Lázeňská 48, 735 03 Karviná-Lázně Darkov, tel.: 596 376 777
e-mail: regenerace@darkov.cz
bazén, whirlpool

e-mail: rybarikarvina@centrum.cz
Na základě vydaného rybářského
lístku OŽP Magistrátu města Karviné je vydána povolenka Českým
rybářským svazem a pak je možný
lov ryb na těchto rybnících a úsecích řek:

Olše 3A: MO Karviná, revír tvoří:
nádrž Větrov v k. ú. Závada nad
Olší, pískovna v Karviné-Mizerově a odstavné rameno v parku B.
Němcové v Karviné-Fryštátě.
U nádrže Větrov je zakázáno stání
motorových vozidel na všech příjezdových cestách k nádrži. Rovněž jízda motorovými vozidly po
hrázi nádrže je zakázána.
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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., červen–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 mimopstruhovém 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

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

Spinning
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
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

Foto: D. Šrubař

Petrůvka 1 A: revír tvoří Petrovy
nádrže č. 2–4 v k. ú. Prstná.

Solné jeskyně

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

Sportovní hala STaRS
K. Śliwky 783/2a,
733 01 Karviná-Fryštát
tel.: 596 342 131–4,
596 324 492
fax: 596 312 279
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: stars@stars-karvina.cz
Tennis Club Karviná
Městský stadion, U Hřiště,
734 01 Karviná-Ráj
tel.: 737 084 888
provoz: 1. 5.–30. 9.

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

Zimní stadiony

Foto: D. Šrubař

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

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

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

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

Sportovně střelecký klub KOVONA Karviná

tenis

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

Stolní tenis

Střelba

web: www.tomsoftware.net/avzo
e-mail: avzo2zo@quick.cz

Sportovní hala STaRS
K. Śliwky 783/2a,
733 01 Karviná-Fryštát
tel.: 596 342 131–4,
596 324 492
fax: 596 312 279
web: www.stars-karvina.cz
e-mail: stars@stars-karvina.cz
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Řeka Petrůvka: Petrůvka 1: Přítok
Olše-Odry – od ústí do Olše v Závadě až ke státní hranici v Dolních
Marklovicích. Platí ustanovení pro
lov ryb v tocích, které tvoří státní
hranici.
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Foto: D. Šrubař

Louky 1 A: MO Karviná – rybářský
revír tvoří důlní propadlina v k. ú.
Louky nad Olší.
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Kulturní akce v Karviné do 30. června 2010
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do 31. 3.

Výstava Slované aneb jak žili naši předkové. Muzeum Těšínska – Interklub, Karviná-Fryštát
1. 1.–30. 6. Výstava K tabuli, prosím! – z historie karvinského školství.
Výstavní síň Okresního archivu v Karviné, Karviná-Fryštát
1. 1.–10. 2. Hra barev smaltu a hedvábí – smaltované šperky a obrazy
manželů Dankových, malované hedvábí paní Marie Vrecenkové. Foyer Státního okresního archivu Karviná
2. 1. 15.30 h Novoroční koncert – sbor Kopřivnice. Lázně Darkov, Společenský dům Lázní Darkov
2. 1. 15.30 h Novoroční koncert – sbor Kopřivnice. Lázně Darkov-Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov
6. 1.–7. 2. Výstava Antonín Kroča – obrazy, kresby. Zámecká galerie
Chagall, objekt zámku Fryštát
7. 1.
Výstava Romana Taszková a Walter Taszek. Výstavní síň
Základní umělecké školy B. Smetany v Karviné
11. 1.
Večer pro dva smyčce – Jan Škrdlík (violoncello), Kateřina
Schwarzová (viola da gamba), koncert. Zámek Fryštát
12. 1.–24. 2. Karvinský salón – VII. ročník skupinové výstavy. Městský
dům kultury
20. 1.–3. 3. (vernisáž 20. 1. v 17.00 h) Výstava Vysoké podpatky, Vladivojna La Chia – obrazy. Galerie Pod věží, objekt MIC
10. 2.–14. 3. Výstava Jan Souček – grafika. Zámecká galerie Chagall
11. 2.
Koncert dechového oddělení ZUŠ B. Smetany v Karviné na
Zámku Fryštát
17. 2.–9. 4. Zámecká sídla na Těšínsku – výstava fotografií a reprodukcí
historických pohlednic. Foyer Státního okresního archivu
20. 2.
Wolkerův Prostějov – oblastní kolo celostátní soutěže
v uměleckém přednesu. Městský dům kultury Karviná
25. 2.
Koncert klavírního oddělení ZUŠ B. Smetany v Karviné.
Koncertní sál ZUŠ B. Smetany v Karviné
27. 2.
Ondřej Havelka a Melody Makers – koncert. Městský DK
10. 3.–14. 4. (vernisáž 10. 3. v 17.00 h) Výstava Proměny vlákna – Iva
Damborská – textilní tvorba. Galerie Pod věží, objekt MIC
12.–13. 3. Dny irské kultury – koncerty, filmy, besedy, výstavy, soutěže.
Městský dům kultury Karviná, restaurace U Štěrby
13. 3.
Irská taneční show – účinkuje taneční skupina Rinceoiri.
Městský dům kultury Karviná
16. 3. 16.30 h Zpěváci na zámku poprvé, koncert, účinkují žáci pěveckého
oddělení ZUŠ. Zámek Fryštát
16. 3. 19.00 h Zpěváci na zámku podruhé, koncert, účinkují žáci pěveckého oddělení ZUŠ. Zámek Fryštát
17. 3.–18. 4. Výstava Cesty za grafickým uměním – grafická tvorba
z pohledu jednotlivých grafických technik doplněna o ukázky grafických nástrojů. Zámecká galerie Chagall
20.–21. 3. Cesta k harmonii – 12. ročník esoterického festivalu. Městský dům kultury Karviná
23. 3.
Koncert mladých umělců, účinkují absolventi ZUŠ B. Smetany v Karviné, nyní studenti konzervatoří, vysokých škol
s uměleckým zaměřením. Koncertní sál ZUŠ B. Smetany
24. 3.
Slavní muži Almy Mahler – účinkují: Andrea Kalivodová,
Kristina Kasíková, Valerie Zawadská, koncert. Zámek Fryštát
25. 3.
Koncert klavírního oddělení ZUŠ B. Smetany v Karviné. Zámek Fryštát, Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát
27.–28. 3. Wolkerův Prostějov – krajské kolo celostátní soutěže v uměleckém přednesu. Městský dům kultury Karviná
30. 3.
Koncert smyčcového oddělení ZUŠ B. Smetany v Karviné
na Zámku Fryštát.
31. 3.
Jaro přišlo k nám – regionální kolo soutěžní přehlídky dětských zpěváčků. Městský dům kultury Karviná
1. 4.
Velikonoční jarmark – jarmark s ukázkami historických
řemesel a prodejem velikonočních výrobků. Masarykovo
náměstí v Karviné-Fryštátě
13. 4.–30. 6. Výstava Amoniti – obyvatelé dávných moří, výstava zkamenělin. Výstavní síň Muzea Těšínska

20

15. 4. 17.30 h Jarní koncert přípravných sborů, účinkují Permoníček
Mladší a Permoníček Starší. Koncertní sál ZUŠ B. Smetany
15. 4.–14. 5. Tvorba fotoklubu Orlová – výstava fotografií. Foyer Státního okresního archivu Karviná, Karviná-Fryštát
16. 4.
20.00–21.30 h Strašidelný park u Zámku v Karviné – zábavný program pro děti. Park Boženy Němcové
21. 4.–16. 5. Výstava To nejlepší pro Karvinou – výstava uměleckých děl
středoevropských umělců. Zámecká galerie Chagall
21. 4.–26. 5. (vernisáž 21. 4. v 17.00 h) Výstava Dědictví budoucích
generací – Ladislav Brunton – obrazy, portréty. Galerie Pod
věží, objekt Městského IC
22. 4. 17.30 h Jarní koncert, účinkují Přípravný sbor Permoník, Sbor přátel zpěvu, sbor Gymnázia v Karviné – VOICES. Koncertní
sál ZUŠ B. Smetany v Karviné
24. 4. 16.00 h Slavnostní koncert – 100. výročí vzniku sborového zpěvu
v Darkově. Městský dům kultury Karviná
25. 4.
14.00–19.00 h Den Země, ekologická akce k oslavě Mezinárodního dne Země. Park B. Němcové v Karviné-Fryštátě
27. 4.
Slavnostní koncert žáků ZUŠ B. Smetany v Karviné v Městském domě kultury.
29.–30. 4. Konfrontace – VI. ročník soutěžní přehlídky ve hře na elektronické klávesové nástroje. Koncertní sál ZUŠ B. Smetany
30. 4.
Mario Ciferri – varhanní koncert. Kostel sv. Petra z Alkantary
1. 5.
Nástrahy velkoměsta – 3. ročník tematické hry pro rodinné
týmy. Karviná
4. 5.–30. 6. Výstava Krojované panenky – výstava krojovaných panenek
Lidové tvorby Uherský Brod. Městský dům kultury Karviná
11. 5.
Jarní koncert – účinkují žáci přípravné hudební výchovy.
Koncertní sál ZUŠ B. Smetany v Karviné
15. 5.
Otevírání pramenů – zahájení lázeňské sezony. Masarykovo
náměstí v Karviné-Fryštátě
15. 5.
Baví se celá rodina – zábavná akce pro všechny k příležitosti
Mezinárodního dne rodiny. Masarykovo náměstí
18. 5.
Koncert klavírního oddělení ZUŠ B. Smetany v Karviné.
Koncertní sál ZUŠ B. Smetany v Karviné
19. 5.–27. 6. Výstava Kristian Kodet – výstava z malířské a grafické tvorby známého českého malíře. Zámecká galerie Chagall
20. 5.–30. 6. Karviná virtuální – prezentace spolupráce karvinského
archivu a OPF Slezské univerzity v Opavě při vytváření 3D
modelů budov. Foyer Státního okresního archivu Karviná
20. 5.
Koncert akordeonového oddělení ZUŠ B. Smetany v Karviné na Zámku Fryštát
20.–23. 5. XV. ročník mezinárodního festivalu Ostrovy hudby. Karviná
25. 5.
Hraje a zpívá celá rodina. Koncertní sál ZUŠ B. Smetany
29. 5.
14.00–17.00 h Vyhrát může každý aneb netradiční sportování v parku – pro děti do 12 let. Park Boženy Němcové
3. 6.
11. Karvinský romský festival 2010 – Mezinárodní festival
písní a tanců romských sborů. Park Boženy Němcové
5. 6.
Prolínání kultur aneb známe se navzájem – festival národnostních menšin. Masarykovo náměstí v Karviné-Fryštátě
5. 6.
Divocí koně – účinkuje Balet Praha – Pražský komorní balet
Pavla Šmoka. Městský dům kultury Karviná
6. 6.
10.00–17.00 h Den dětí – kulturní program, atrakce pro
děti, pohádkový les, freestyle, parkour, koníčci, rc modely
a další. Lázeňský park, Karviná-Lázně Darkov
12. 6.
Valíme se Karvinou – 5. ročník soutěžní hry pro dvojice včetně her pro rodiče s dětmi a kulturního programu. Karviná
18.–19. 6. Dny Karviné, Divadelní festival, Moravský vrabec – tradiční
celoměstské oslavy s bohatým kulturním a sportovním programem, jarmarečním prodejem a atrakcemi. Masarykovo
náměstí, park Boženy Němcové a okolí restaurace Oáza
27. 6. 15.30 h Wianki – slavnost dle starých lidových slovanských zvyků
spojena s průvodem k řece Olši. Zahrada MS PZKO, Karviná-Lázně Darkov

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

Areál hradu Štramberk
vítejte 365 dní

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

místo pro vašich 7 smyslů...

Udělejte si pěkný den a přijďte si k nám odpočinout, posedět u ohně, opéct
si špekáček nebo se jen tak pokochat překrásným západem slunce…

otevírací doba Trúby 365 dní v roce
květen–září
denně 9.00–19.00 h.*
duben a říjen
denně 9.00–17.00 h.*
listopad–březen denně 10.00–16.00 h.*
*v případě pěkného počasí a zájmu návštěvníků je otevřeno dle potřeby.

V areálu hradu vám nabízíme příjemné posezení
a občerstvení: v Jaroňkově útulně nebo v chatě
Dr. Hrstky a její Dřevjance na hradbách…

KAMPUS

ZÁŽITKOVÉ UNIVERZITY
A ZÁŽITKOVÉ ŠKOLY
Tomáš Harabiš
školník

Partneři:

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

Štramberská Trúba
Kopec 77, 742 66 Štramberk
tel.: +420 774 668 045
e-mail: truba@valasske-kralovstvi.cz
web: www.stramberskatruba.cz
GPS: N: 49°35‘32.29“, E:18°6‘58.31“
Chata Dr. Hrstky
Informace/rezervace: +420 777 663 474
chatahrstka@valasske-kralovstvi.cz

Jak se ke studiu přihlásit?
Ke studiu na škole či na univerzitě se přihlásíte tak, že si nejprve na některém z lepších
a vybraných míst (většinou to jsou provozovatelé aktivit, vybrané hotely, IC, CK apod.)
nebo v našich kancelářích či na webových stránkách www.zazitkovauniverzita.cz
koupíte studijní sadu, která se skládá ze studentského průkazu, indexu vybrané
fakulty a průvodce studiem nebo žákovské knížky a průvodce studiem. To však není
vše. Pokud se ke studiu nezaregistrujete na univerzitních stránkách, můžete sice
studovat sobě pro radost, ale vaše studium nikam nepovede a nebudete moci za
své zápočty získat žádné tituly, bonusy, ceny apod. Kdo z vás to se studiem myslí
opravdu vážně, musí se na www.zazitkovauniverzita.cz registrovat. Podrobněji je
postup registrace popsán přímo na stránkách.
K čemu jsou všechny ty „papíry“ (myšlen studijní průkaz, indexy,
průvodce)?
Studentský průkaz
Studentský průkaz by vás měl jako „studenta“ pobavit, ale později s platnou roční
známkou bude sloužit i jako doklad o „studiu“, se kterým budete moci čerpat různé
bonusy a slevy apod.
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Valašského království. Žáda
jí se všichni, kterých
se to může týkat, aby v
případě potřeby poskytli
držiteli tohoto průkazu
nezbytnou pomoc
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dního práva.
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Index ke studiu na fakultě XY nebo žákovská knížka
Tyto „doklady“ budete spolu s průvodcem potřebovat asi nejvíce. Svůj index bude
mít postupně každá fakulta. Studovat zatím můžete tyto fakulty a školy:

INDEX
www.valasske-kra

lovstvi.cz/univerzi

ta

Připravujeme:
• Fakultu gastronomickou – je zaměřena na „výuku“ – poznávání místní
gastronomie, krajových pokrmů a specialit.
• Fakultu kulturních a múzických věd – je zaměřena na „výuku“ –
poznávání kulturních akcí, programů, hudebních festivalů apod.
Vyzkoušet bez indexu můžete
Experimentální studium –
zahrnuje specifické druhy studia,
typické pro konkrétní partnerské
regiony či zájmové skupiny nebo
jen nápadité programy. Jedná
se např. o Fakultu pastevectví,
Fakultu lékařskou, Fakultu letectví
a kosmonautiky, Fakultu pohřební
apod.
Průvodce Zážitkovou univerzitou a Zážitkovou školou
Vydáváme tištěného průvodce.
V elektronické podobě je součástí
webových stránek univerzity.
Průvodce obsahuje zejména:
• Informace o tom jak se stát
studentem či žákem Zážitkové
univerzity a Zážitkové školy a o všech
možnostech našeho nezvyklého
studia;
• Přehled existujících fakult a jejich
studijních předmětů;
• Seznam studijních míst a kampusů;
• Studijní tipy, náměty na hry pro děti
i dospělé.

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

stu

• Fakultu pálení a slivovicových věd – studovat mohou pouze osoby
starší 18 let a studium probíhá jen organizovaně! Fakulta je zaměřena na
„studium“ ovocných destilátů z Valašského království a patří mezi studenty
k nejoblíbenějším.
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• Zážitkovou školu – zahrnuje v sobě všechna možná témata k poznávání
– aktivity, historii, přírodu apod., ale je zaměřena na rodiče s dětmi a školy. Ke
studiu na Zážitkové škole slouží žákovská knížka.
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• Fakultu aktivit a zážitků – je zaměřena na „studium“ – poznávání aktivit
(např. lanové aktivity, jízdu na koni, paragliding, zimní aktivity…)

ZÁŽITKOVÁ UN
IVERZITA
Fakulta aktivit a
zážitků
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Projekt Zážitkové univerzity a Zážitkové školy se zrodil kdysi dávno v moudrých
hlavách několika neznámých valašských učenců a profesorů. Záštitu nad projektem
převzala slavná Valašská královská univerzita z Valmezu J, která je také často
zdrojem našich nápadů a inspirace. A co to tedy ta „Zážitková univerzita a škola“
vlastně je? Chtěli bychom, aby se pro vás stala jakousi motivační, komunikační,
poznávací a vzdělávací platformou, prostřednictvím které každý z vás může lépe
a zajímavěji objevovat nejen své oblíbené aktivity a místa, sám sebe, ale také se
přitom pobavit, zasoutěžit si a vzdělat se! Věříme, že se vám všem dospělým i dětem
bude studium líbit, bavit vás a že si ho spolu opravdu všichni užijeme!
Tož vzhůru do toho!
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Úvod do Zážitkové univerzity a Zážitkové školy a často kladené zbytečné otázky
(FAUQ – Frequently Asked Useless Questions)
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Co to teda jsou ta studijní místa a kampusy?
Jsou to poskytovatelé služeb (aktivit, provozovatelé muzeí, galerií apod.), u kterých
bude probíhat vaše „studium“. Jsou označeni buď jako „studijní místo“ (v případě
jedné aktivity – studijního předmětu) nebo pokud se jedná například o místo se
zázemím více aktivit a kde je možné získat několik zápočtů (např. hotel s rekreačním
zázemím), má toto místo označení „kampus“. Všechna tato místa jsou součástí
elektronického a průběžně i tištěného průvodce.

www.zazitkovauniverzita.cz

Další předměty
Hodnocení

ení:

VYSVĚDČENÍ
Jméno a příjmení:
Den, měsíc a rok narození:

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

Jak tedy studium probíhá?
Nejdříve si vyberete fakultu nebo školu,
kterou budete chtít studovat. Studovat
můžete i několik fakult najednou.
Stačí si k nim u nás pořídit indexy.
Vaše studium se může – fakulta od
fakulty, místo od místa, lišit. Vyberete
si aktivitu/studijní předmět a jako
„studenti“ či „žáci“ navštívíte „studijní
místo“ nebo „kampus“ (zpravidla
místo, kde lze získat více zápočtů).
Splněním aktivity/předmětu nebo úkolu (například správnou odpovědí na
zápočtovou otázku), získáte zápočet. Většina studijních předmětů je volitelných,
některé je však možné studovat pouze organizovaně anebo jen při doktorandském
studiu. Konkrétní podobu úkolu k získání zápočtu se dozvíte až na místě a závisí do
značné míry na zkoušejícím profesorovi, co si na vás vymyslí! Seznam studijních míst
a kampusů, kde můžete zápočty získat, je součástí průvodce. Vždy aktuální tento
seznam naleznete na stránkách univerzity. Zápočet nebo pro děti razítko „splněno“,
je možné získat pouze za splnění aktivity/úkolu/limitu. Studium může probíhat
individuálně nebo organizovaně. Při získání 10 zápočtů můžete získat první z našich
„akademických titulů“. Musíte však zaslat kopii indexu nebo váš naskenovaný index
nahrát na server ZU a ZŠ (na serveru však již musíte mít vytvořen svůj přihlašovací
účet, na kterém budou o vašem studiu vedeny všechny údaje – absolvované
předměty, získané tituly apod.).
Za kolik zápočtů mohu získat nějaký titul a jaký?
Při získání 10 zápočtů, bude možné získat titul na úrovni bakaláře, při získání
dalších 10 zápočtů titul na úrovni magistra. Poté se bude možné přihlásit na
„doktorát“. Doktorát bude možné získat po úspěšném absolvování několikadenního
tematického pobytu či zájezdu s programem postaveným na vámi absolvovaných
a oblíbených aktivitách.*
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Studijní místa
a kampusy jsou
označeny těmito symboly.
Naleznete je nejčastěji ve formě
nálepek na dveřích nebo formou banneru
či odkazu na webových stránkách.“
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VALAŠSKÉ KRÁLO
VSTVÍ

Kdo jsou profesoři a zaměstnanci ZU a ZŠ?
Profesoři ZU a ZŠ jsou zpravidla provozovatelé jednotlivých aktivit. Mohou to být
však i různé významné osobnosti v oblasti cestovního ruchu, cestování, zážitkové
pedagogiky nebo i historické postavy a osobnosti, které se významně zasloužily
o rozvoj oblasti, kterou jste se rozhodli studovat. Tam, kde zrovna nenáme fotografii
nebo ještě nevíme, kdo přesně bude předmět vyučovat, zaskakují naši univerzální
profesoři – Kryšpína Pagáčová a Metoděj Pazúr. Řadoví zaměstnanci Univerzity
(školník, topič apod.), jsou sestaveni z lidí, kteří se starají o chod celého projektu.

dipl. profesor
Kryšpína Pagáčová

dipl. profesor
Metoděj Pazúr

Ceny & odměny & bonusy & slevy
Co vás „studenty a žáky“ bude motivovat k tomu, abyste produkt využívali? Bude
to zejména:
• Informační hodnota „studijní sady“, která bude obsahovat řadu praktických
informací, vybraných pro vaši konkrétní zájmovou skupinu. Jedna se zejména
o „Průvodce ZU a ZŠ“.
• Forma zprostředkování informací a aktivit formou Zážitkové školy a Zážitkové
univerzity je nápaditá a věříme, že bude mít tzv. „šmrnc“ a bude vás bavit.
• Soutěž – sbírání zápočtů. Pro některé z vás půjde jen o soutěž v rámci rodiny
či skupiny přátel, pro jiné půjde o motivační soutěž, při které se bude rozvíjet
jeho osobnost nebo bude překonávat své hranice. Zároveň po získání určitého
množství zápočtů, bude motivací získání „akademického titulu“, který vám bude
zaslán s drobnou cenou. Čím vyšší „akademický titul“, tím hodnotnější cena.
Zároveň budete zařazeni do slosování o ceny hodnotnější.
• Bonusy a slevy – ty pro vás průběžně získáváme jak od samotných poskytovatelů
služeb, tak vám je poskytneme v rámci našich organizovaných akcí.
Těší se na vás kolektiv pracovníků Zážitkové univerzity!

Na zážitkové škole získají děti po absolvování školy vysvědčení*.
*Podmínky k získání jednotlivých titulů se mohou měnit. Ověřte si aktuální
podmínky na webových stránkách univerzity.
www.zazitkovauniverzita.cz
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Celkové hodnoc

Zážitková škola

Turistické a exkurzní centrum

Vám nabízí

exkurze muzeum palírnictví podniková prodejna
pronájem stylových prostor pořádání prezentací, školení a večírků
včetně hudebního doprovodu a kompletního gastronomického servisu
RUDOLF JELÍNEK a. s., Razov 472, 763 12 VIZOVICE • tel.: +420 577 686 129, +420 725 653 115
e-mail: exkurze@rjelinek.cz • www.rjelinek.cz

V ýběr

z

K ar vinských B alíčků

Golfová škola hrou a něco navíc

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

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

Barevné květinové variace
Pro uklidnění v uspěchané době si
pojďte k nám přivonět ke květům, vnímat jejich barvu, tvar. Z nich si pak
vytvořte vlastní aranžmá, které vám
doplní váš interiér nebo exteriér.
Obsah balíčku: • Aranžování květin
– drátkování, lepení, špendlení, barvení… • Aranžování květin dle ročního
období • Hrátky s přírodními materiály
a barvami • Tematické variace aranžování (Advent, Velikonoce).
Tělesné předpoklady: Bez omezení.
Celkový čas:
2–3 hodiny
Počet účastníků:
Maximálně 2 osoby.
Diváci:
Přítomnost diváků není možná.
Oblečení, vybavení: Běžný oděv.
Sezona, počasí:
Celoročně, nezávisle na počasí.
Kdy objednávat:
Nejlépe 14 dní před realizací služby.
Kód balíčku:
pro 1 osobu: POH 155 451,
pro 2 osoby: POH 156 452.
Orientační cena:
pro 1 osobu: 555 Kč včetně DPH,
pro 2 osoby: 1 060 Kč včetně DPH.

Polárium aneb Nechte se zmrazit na -130 °C
Unikátní léčba chladem v rozmezí teplot
-110 až -130°C. Navštivte naše Polárium,
které je jediné v okrese Karviná.
Obsah balíčku: • Celotělová kryoterapie •
Procedura začíná asi 30 sekundovým pobytem v -60 až -70 °C a poté následuje pobyt
v -110 až -130 °C po dobu 2–3 minuty.
Klient má na sobě pouze speciální spodní
prádlo „kryoset“ z přírodních materiálů
s certifikací pro extrémně nízké teploty
(včetně čelenky, obličejové roušky, rukavic,
ponožek a dřeváků). Po kryoterapii je nezbytné cca 30 minut aktivně cvičit,
tzv. kineziterapie, kdy se prokrvení dále zvyšuje. • Léčba chladem působí
protizánětlivě, snižuje bolestivost, tlumí záněty, zmírňuje otoky, zlepšuje
imunitu, funkci svalů a kloubů, odbourává celulitidu, zvyšuje hladinu testosteronů a endorfinů. Využití je léčebné, k řízené prevenci i jako součást
regeneračních opatření v rámci tréninku vrcholových sportovců. Je doporučen blok minimálně 10 vstupů. • Při vstupu do Polária obdrží klient kryoset (kryoprádlo), které si po ukončení služby ponechá. • V ceně vstupu
do Polária je návštěva cukrárny, ve které klient obdrží kávu se zákuskem
vlastní výroby (presso s mlékem a cukrem, zákusek dle vlastního výběru).
Tělesné předpoklady: Před prvním vstupem do Polária je nutná bezplatná lékařská prohlídka, která probíhá i přímo
v areálu realizace služby.
Celkový čas:
Kryokomora 3 minuty, kineziterapie 30 minut.
Počet účastníků:
2–3 osoby na jeden vstup/2–3 minuty.
Oblečení, vybavení: Ke vstupu do Polária získá klient „kryoset“, který
obsahuje: tílko (ženy), kraťasy, ponožky, čelenka,
rukavice. Pro kinezioterapii – vlastní sportovní
oblečení, ručník a sportovní obuv.
Sezona, počasí:
Celoročně, nezávisle na počasí
Kdy objednávat:
Cca 10–14 dnů před čerpáním služby.
Kód balíčku:
pro 1 osobu – muže: POH 139 424,
pro 1 osobu – ženu: POH 146 436.
Orientační cena:
pro 1 osobu – muže: 975 Kč včetně DPH,
pro 1 osobu – ženu: 895 Kč včetně DPH.

www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz • www.zazitkovauniverzita.cz
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Radost z golfu máme především
tehdy, když těch úderů nepotřebujete příliš mnoho a když vám míček
letí nebo běží tam, kam vy chcete.
Klíčem k tomuto cíli je zvládnout
techniku hry. Učit se golf je jako
chodit do školy a připravovat se na
budoucnost.

zážitků

Poznejte
Ostravu
Metropole na východě naší republiky se v posledních letech stává stále častějším cílem
turistů. Co je na Ostravě tak láká? Zábava, kultura, akce světového významu, ale
i hornická minulost, která městu vtiskla jedinečný charakter.

Technické památky
Mnozí návštěvníci ani netuší, že těžba
uhlí byla na Ostravsku ukončena již
v roce 2004. Na místě původních
dolů vznikla muzea, o hornictví se zde
dozvíte úplně vše. Důl Michal vám
představí trasu, kterou absolvovali

dělníci při nástupu do práce.
V Hornickém muzeu OKD zase
můžete sfárat do podzemí nebo si
prohlédnout největší sbírku báňského záchranářství na světě. Příjemné
posezení u místních specialit nabízí

pravá havířská hospoda Harenda
U Barborky. Unikátní areál tzv. Dolní
oblasti Vítkovic zapsaný na seznam
Evropského kulturního dědictví spojuje těžbu uhlí, koksovnu a výrobu
železa.

Nejoblíbenější turistické cíle
V Ostravě naleznete nejnavštěvovanější místo Moravskoslezského kraje,
kterým je zdejší zoologická zahrada.
Její expozice se neustále rozrůstají,
letos byla například otevřena Malá
Amazonie představující drápkaté
opičky či tropické druhy pavouků
a žab. Příští rok se děti mohou těšit
na novou kontaktní zoo s domácími
zvířaty a další novinky.
Mezi oblíbená místa patří Slezskoostravský hrad. Raritou je jeho pokles vlivem důlní těžby o neuvěřitelných 16 metrů!
V hradní věži je umístěna stálá expozice o historii hradu a města Ostravy,
třicetileté válce a období husitství.

www.ostrava.cz

Ve sklepeních se nachází velká akvária se spoustou sladkovodních ryb,
muzeum čarodějnic a expozice útrpného práva s mučírnou. V průběhu
roku se na hradě konají četné zajímavé akce různého zaměření.
Na výstavišti Černá louka můžete
obdivovat ve světě miniatur Miniuni
významné budovy evropských měst.

Najdete jich tu více než třicet,
a nechybí proslulé stavby jako Staroměstská radnice, Eiffelova věž nebo
Big Ben. Děti potěší návštěva nedaleko stojícího Pohádkového sklepa
strašidel, kde se setkají s postavami
z tajemného pohádkového světa
nebo projdou břichem draka.

Muzea
Za návštěvu stojí i některé
z muzeí, kterých je ve městě hned
několik. Ve staré radnici na Masarykově náměstí sídlí Ostravské muzeum,
kde je od června roku 2009 otevřena
nová stálá expozice.
Malým i velkým doporučujeme navštívit Hasičské muzeum. I když je svým
rozsahem neveliké, představuje snad
vše, co s touto profesí souvisí – od
vývoje hasičství a hasicí techniky až

k ukázce záchrany osob při dopravní
nehodě.
Pokud patříte mezi milovníky tradičního českého nápoje – piva – pak
zavítejte do pivovaru Ostravar. V jeho
staré varně je umístěno Pivovarské
muzeum. To se pyšní více než šedesát
let starým výčepním pultem, nechybí
ani řada jiných zajímavostí spojených
s výrobou piva.

Programové balíčky města Ostravy
Skvělé netradiční zážitky nabízí
Programové balíčky města Ostravy.
Umožní vám poznat Ostravu z jiné
stránky. Ať už jste příznivcem gast-

ronomie, adrenalinu nebo relaxace,
z pestré nabídky si určitě vyberete.
Balíček zážitků je také výborným dárkem pro vaše blízké. Určitě je potěší.

Akce od 1. 1. do 30. 6. 2010
30. 1. 2010
1. 2. 2010
24.–28. 2. 2010
27.–28. 3. 2010
30. 4. 2010
květen 2010
15. 5. 2010
15.–16. 5. 2010
23. 5.–13. 6. 2010
19. 6. 2010
21.–23. 6. 2010

Mistrovství ČR v latinskoamerických tancích,
Zimní stadion Ostrava-Poruba
The Australian Pink Floyd Show – koncert, ČEZ ARÉNA
OST-RA-VAR – festival ostravských činoherních divadel
Velikonoce na hradě
Filipojakubská noc (Slezskoostravský hrad)
Zlatá tretra Ostrava
Muzejní noc
Hradní slavnosti k 6. výročí otevření hradu
Janáčkův máj – mezinárodní hudební festival
Mistrovství Evropy v latinskoamerických
tancích, ČEZ ARÉNA
Ostravský koníček – mezinárodní festival
dětské ﬁlmové tvorby

Báječné aktivity
BOWLING
B-Bowling:
Pod Landekem 24,
725 28 Ostrava-Petřkovice,
+420 728 830 596,
www.bowling-ostrava.com
Bowling club Metalurg:
U studia 31,
700 30 Ostrava-Zábřeh,
+420 595 782 713,
+420 731 443 077,
www.bowlingclub-metalurg.cz
Bowling club Nagano ‘98:
Výškovická 2/3085,
700 30 Ostrava-Zábřeh,
+420 596 780 712,
www.bowlingnagano.cz
Bowling club Rubín:
Bohumínská 50, Slezská
Ostrava-Kamenec,
+420 596 244 784

www.ostrava.cz

Bowling Park:
Mjr. Nováka 1490/14,
700 30 Ostrava-Hrabůvka,
+420 596 719 030,
www.bowlingpark.cz
Bowling SKY:
Rušná 1717,
708 00 Ostrava-Poruba,
+420 596 960 787,
www.bowlingsky.com
Slezska P.U.O.R.:
Kolejní 2,
702 00 Ostrava,
+420 774 023 599,
www.slezska.com
Zábavní centrum
Alexandria:
Výškovická 2614,
700 30 Ostrava-Zábřeh,
+420 596 752 213,
www.alexandrialod.com

Zábavní centrum Koruna:
Mongolská 1529,
708 00 Ostrava-Poruba,
+420 596 964 052,
www.infokoruna.cz
Zábavní centrum ZUZANA:
Heyrovského 1579,
708 00 Ostrava-Poruba,
+420 596 953 615,
www.zuzanabowling.com
ČTYŘKOLKY
Areál Skalka:
Vřesinská, 708 00 Ostrava,
+420 608 026 041,
+420 603 859 643,
www.skalkaostrava.cz
Dangerbike:
Mexická 15, 712 00 Ostrava
-Muglinov, +420 776 666 206,
www.dangerbike.cz

Moto ranch:
Mariánskohorská 395/58,
702 00 Ostrava,
+420 596 245 457,
+420 602 774 456,
www.motoranch.cz
GOLF
Golf Aréna:
Výstaviště Černá louka,
pavilon G,
702 00 Moravská Ostrava,
+420 596 167 253,
+420 603 193 771,
www.GolfArena.cz
Golf Club Ostrava:
Výškovická 104,
700 30 Ostrava-Zábřeh,
+420 777 799 333,
+420 777 799 399,
www.golfova.cz

Báječné aktivity
Park Golf Club TJ Mittal
Ostrava:
Dolní 412, 747 15 Šilheřovice, +420 595 054 144,
+420 777 660 481,
www.golf-ostrava.cz
Sportovně oddechový areál
TJ Mittal Ostrava:
Varenská 40a,
702 00 Moravská Ostrava,
+420 596 611 940,
www.tj-mittal.cz
INLINE BRUSLENÍ
Škola inline bruslení
v Ostravě:
+420 724 273 747,
www.sportovnikurzy.cz/
skola-inline-brusleni-vostrave.html

LEZECKÉ STĚNY
CDU sport:
Charvátská 10,
700 30 Ostrava-Výškovice,
+420 596 744 454,
+420 603 410 636,
www.cdusport.cz
Sportovní hala
Ostrava-Přívoz:
Hrušovská 15/2953,
702 00 Ostrava-Přívoz,
+420 596 977 711
+420 736 755 064,
www.sareza.cz
Veřejná lezecká stěna:

+420 602 508 866,
www.pskart.cz
PAINTBALL
Paintball land Ostrava:
Trocnovská 740/33,
702 00 Ostrava-Přívoz,
+420 608 857 560,
www.paint.cz
Paintball proﬁ club
Ostrava:
Michálkovická, (zastávka
VŠ podnikání), Ostrava
+420 603 464 769,
www.paintballproﬁ.cz
Piraňa Paintball
Plzeňská, Ostrava-Zábřeh,
+420 776 678 866,
www.piranapaintball.cz
PARAGLIDING
Novotný Petr – škola paraglidingu:
Slavíčkova 10, 702 00 Ostrava, +420 596 138 549,
+420 603 820 083,
www.skyﬂy.cz
Vysokoškolský klub technických sportů paraglidingu a závěsného létání při
VŠB-TU Ostrava:
17. listopadu 15/2172,
708 33 Ostrava-Poruba,
+420 596 996 287,
+420 608 811 699,
http://paragliding.vsb.cz

Sad Jožky Jabůrkové,
703 00 Ostrava-Vítkovice

PARAŠUTISMUS
Air Hit Morava:
Petruškova 16, Ostrava,
+420 602 775 235,
+420 602 576 333,
www.tandemblaha.cz
Paraclub Ostrava:
Na Břízku 367,
747 66 Dolní Lhota,
+420 777 122 233,
www.paraklub-ostrava.cz

MOTOKÁRY
Půjčovna motokár
Albrechtičky:
+420 603 517 006,

PLAVÁNÍ A KRYTÉ BAZÉNY
Krytý bazén
Ostrava-Poruba:
gen. Sochora 1378,

708 00 Ostrava-Poruba,
+420 596 977 511 (509),
www.sareza.cz
Letní koupaliště
Ostrava-Poruba:
Rekreační ul. 74/236,
708 00 Ostrava-Poruba,
+420 596 977 611,
www.sareza.cz
Vodní areál Ostrava-Jih:
Svazácká ul. 3160/1c,
700 30 Ostrava-Zábřeh,
+420 596 977 805 (801),
www.sareza.cz
Vodní svět SAREZA
Sokolská tř. 44,
702 00 Moravská Ostrava,
+420 596 977 420,
www.sareza.cz
SKATEPARKY
Skatepark a bikepark
Ostrava-Hrabová:
Bažanova 4,
720 00 Ostrava-Hrabová,
www.krchoff.net
Skatepark u ZŠ Pokorného:
Karla Pokorného 2,
708 00 Ostrava-Poruba,
www.krchoff.net
Skatepark v Bělském lese:
ul. 29 dubna,
700 30 Ostrava-Výškovice,
www.krchoff.net
STŘELBA
Oddíl lukostřelby
TJ Mariánské Hory:
Raisova 12,
709 00 Ostrava-Mariánské
Hory, +420 599 090 124,
+420 732 733 665,
www.lukostrelba.info
SK Sioux Arrows:
Pod Výhonem 5535/20,
722 00 Ostrava-Třebovice,
+420 608 455 029,
+420 732 209 671,
www.lukostrelci.cz
SSK Poruba-Skalka:
Vřesinská 2138/211,
708 00 Ostrava-Poruba,
+420 608 128 133

+420 602 824 455,
www.sskporuba.com
Střelnice Corrado:
Cihelní 27,
702 00 Moravská Ostrava,
+420 596 623 683,
+420 777 729 000,
www.strelnice-corrado.cz
VODNÍ SPORTY
Mirago:
Klínová 6/840,
709 00 Ostrava,
+420 608 911 416,
www.mirago.cz
Spolek vodáků Campanula:
Nádražní 116,
702 00 Ostrava,
+420 603 728 373,
+420 776 824 267,
www.svcampanula.cz
Vodák Sport Ostrava:
Sokola Tůmy 1536/5,
709 00 Ostrava
Mariánské Hory,
+420 603 851 317,
www.vodak-sport.cz
ZIMNÍ STADIONY
Multifunkční hala:
Ruská, 3077/135,
700 30 Ostrava-Zábřeh,
+420 596 620 002,
+420 596 707 165,
www.arena-vitkovice.cz
Zimní stadion
Ostrava-Poruba:
Čkalovova 20/6144,
708 00 Ostrava-Poruba,
+420 596 977 111,
+420 596 977 231,
www.sareza.cz

Ostravský informační servis, s. r. o. (pobočky)
Centrum – Elektra
Jurečkova 1935/12,
702 00 Ostrava
tel./fax:
+420 596 123 913
mic@ostravainfo.cz
www.ostravainfo.cz

www.ostrava.cz

Vyhlídková věž Nové
radnice
Prokešovo nám. 8,
729 30 Ostrava
tel./fax:
+420 599 443 096
vez@ostravainfo.cz

Hlavní nádraží
Ostrava
Nádražní 196,
702 00 Ostrava
tel./fax:
+420 596 136 218
cd@ostravainfo.cz

Nádraží
Ostrava-Svinov
Peterkova 90,
721 00 Ostrava-Svinov
tel: +420 597 310 174
fax: +420 597 310 172
svinov@ostravainfo.cz

Letiště Leoše Janáčka Ostrava
Mošnov č. p. 401,
742 51 Mošnov
tel.: +420 558 272 419
letiste@ostravainfo.cz

V ýběr

z

B alíčků

Letem nad valašským světem – tandemový let

Obsah balíčku: • Tandemový let se zkušeným instruktorem na paraglidingovém 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 možno 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., Ondřejník-Skalka, Radhošť, Pustevny, Velký Javorník.
Kód balíčku:
AKT 004 012
Orientační cena:
2 250 Kč včetně DPH

Den pro dva

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 perličková koupel (na výběr dvě vany nebo jedna rohová) • Pitný režim, káva •
Dárkový balíček: Bavostopa VK • Pamětní list • Pas Valašského království
• Pohlednice Karviné.
Tělesné předpoklady:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona, počasí:
Kdy objednávat:
Lokalita:
Kód balíčku:
Orientační cena:

Bez omezení.
4–5 hodin.
Balíček je určen pro 2 osoby.
Charakter služby neumožňuje přítomnost diváků.
Běžný oděv.
Celoročně, realizace služby není závislá na počasí.
Nejlépe 14 dní předem.
Karviná.
POH 036 097
1 130 Kč včetně DPH (dohromady pro 2 osoby)

Horem dolem na čtyřkolce

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:
Celkový čas:
Počet účastníků:
Diváci:
Oblečení, vybavení:
Sezona, počasí:
Kdy objednávat:
Lokalita:
Kód balíčku:
Orientační cena:

Služba je vhodná pro dospělé a děti od 10 let.
Cca 1 hodina.
Služba je určena pro 1 osobu.
Přítomnost diváků je možná.
Jakýkoli sportovní oděv odpovídající ročnímu
období a klimatickým podmínkám, pevná obuv.
Celoročně, za každého počasí.
Minimálně 1 týden předem.
Ostrava.
AKT 131 299
1 490 Kč včetně DPH

Lázeňský relaxační balíček
Vaše zdraví je to nejcennější co máte. Pomocí
tohoto balíčku naberete
ten správný směr k jeho
upevnění. V krásném
prostředí nového lázeňského komplexu zažijete léčebně relaxační
a příjemnou jodobromovou koupel a poté vám
vlijí do těla novou energii zručné ruce profesionálního maséra. Dále se můžete prohřát v infrasauně 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 celkově, 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:
840 Kč včetně DPH
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Chcete se jen
tak proletět nad
Valašským královstvím? Víte,
že Beskydy mají
pro provozování
paraglidingu ideální podmínky?
Vyzkoušejte náš
balíček
zážitků „Letem nad
valašským světem“.

zážitků

Seznam lyžařských středisek v Beskydech a na Valašsku a jejich vybavenost
Název a adresa

převýšení

obtížnost

celková
úroveň

stav
sjezdovky

kontakt

vleky/sjezdovky délka

900 m

250 m

upravená

558 690 163
www.skibila.cz

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

700 m
350 m
100 m

156 m
100 m
5m

upravená

Poma TLV 12
Poma TLV 12
Poma TLV
dětský vlek

450 m
650 m
250 m
50 m

80 m
110 m
50 m
5m

mm
m
m
m

upravená
upravená
upravená
upravená

•

•

•

558 690 025
www.skimezivodi.cz

TLV 12
dětský vlek

550 m
200 m

120 m
30 m

mm
m

upravená
upravená

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

zážitkové noviny

Bílá
SKI areál Bílá
(774 m n. m.)
739 15 Bílá 105
Sever je čtyřsedačková lanovka
Lyžařský areál SKI Mezivodí
(602 m n. m.)
739 15 Bílá-Mezivodí

Lyžařské středisko – Třeštík
739 15 Bílá 50

558 437 822
602 875 844
www.beskydy.cz

•

•

• • •
snowpark

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

JJJJ

•

JJJ

•

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 mmm upravená •
57 m mm upravená 1 km
15 m
upravená
m

SKI Klema, www.klema.cz

558 655 603
724 225 666

TLV 12
dětský vlek

350 m
50 m

80 m
10 m

mm
m

upravená

558 684 683
737 880 724
www.kocianka.com

EPV 300

350 m

80 m

m

upravená

Dopplemayer
dětský vlek

800 m

185 m

mm
m

upravená

Tatrapoma

450 m

80 m

m

upravená

Tatrapoma H 180
metasport TLV 12
dětský vlek TLV 11

1270m
420 m
300 m

291 m
85 m
45 m

mm
mm
m

upravená
upravená
upravená

Poma

360 m

60 m

m

upravená

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

•

TLV 12
Tatrapoma P
603 726 093
Tatrapoma S
608 712 507
vlek provazový
www.skisachovka.cz
LV Karussel
Tatrapoma

640 m
450 m
150 m
60 m

110 m
90 m
12 m
5m

upravená
upravená
upravená

•

550 m

82 m

m
m
m
m
m
mm

Tatrapoma 400

300 m

70 m

m

neupravená

SKILL
Tatrapoma

200 m
500 m

35 m
100 m

m
mm

upravená •
•
upravená 10 min.

•

603 377 029
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 15 min.
upravená

•

571 645 341
604 563 552

TLV 12

450 m

80 m

mm

upravená

•

Lyžařské středisko Bumbálka

U Masaryk. chaty na Bumbálce

•

•

•

•

•

•

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

•
2 km

•

•

• •
2 km

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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

•

•

•

•

•

•

•

•

Dolní Lomná
Armáda – Dolní Lomná
739 28 Dolní Lomná
www.ski-areal-armada.cz

608 727 370
777 727 370

Kozubová (982 m n. m.)

558 330 050

739 28 Dolní Lomná 28

www.jablunkovsko.cz

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

558 330 051
777 939 130

•
6 km
• •
3 km

•

•

•

•

•

JJJ

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

602 558 092

•
1 km

•

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

558 437 860
603 273 766
www.ski-msa.cz

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

JJ

•

•

JJJ

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

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

571 643 133
604 254 377

Ski areál Rališka (604 m n. m.) 603 276 782
756 57 Horní Bečva

Lyžařský areál Solisko
756 57 Horní Bečva

Lyžařský vlek Kubiška
(750 m n. m.) 756 57 H. Bečva
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•

pro děti
upravená
•

•
•
450 m

•

•

•

•

•

•

•
•

•
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Seznam lyžařských středisek v Beskydech a na Valašsku a jejich vybavenost
Název a adresa

kontakt

Lyžař. vlek – údolí Mečová 603 255 594

vleky/sjezdovky délka

převýšení

obtížnost

stav
sjezdovky

TLV 12

127 m

mm

upravená

550 m

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

•

•

•
http://skiarealmecova.webnode.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

•

Poma

400 m

100 m

mm

neupravená

Poma 300
Poma 400
Poma 750

300 m
400 m
700 m

52 m
upravená
m
155 m mmm upravená
208 m mm upravená

606 146 619
737 495 497

BVL 2

840 m

214 m

mm

upravená

00421 414 364 160
00420 724 206 854
www.kasarna.cz

Tatrap. H 130
Tatrap. H 130
dětský vlek

630 m
600 m
100 m

120 m
110 m

mm
mm

upravená •
•
•
upravená 3,5 km 300 m

571 451 790
601 521 471
725 005 725
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 mmm upravená •
•
42 m
upravená skibus
m
200 m mm upravená
62 m
upravená
m
68 m mm upravená
200 m mm upravená
upravená
30 m
upravená
m

hlavní vlek
spodní vlek
dětský vlek

480 m
250 m
80 m

117 m

mm
mm
m

BLV 1
dětský vlek

500 m
150 m

110 m

2 × vlek Poma

420 m

104 m

558 366 017
www.prelac.cz

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hovězí
Lyž. vlek Hovězí – Na skalce 571 455 401

(460 m n. m.) 756 01 Hovězí

•

•

•

•

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

Karolinka
Ski areál KAROLINKA
756 06 Karolinka

558 321 306
608 764 155
www.javorovy-vrch.cz

•

•

•

•

•

•

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

•

•

• •
• •
• •
Info o sněhových podmínkách na tel.: 604 239 075

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

•

•

•

•

• • •
ze slovenské strany vede komunikace až do lyžařského areálu

Kohútka

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

Kopřivnice
Lyžařský vlek Chata
733 611 617
Červený kámen (690 m n. m.) www.koprivnice.cz

742 21 Kopřivnice

•

•

upravená •
•
upravená 1,5 km
upravená

•

•

mm
m

upravená •
•
upravená 400 m

•

mm
m

upravená
upravená

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

JJJJ

•

Krásná
Lyžařský vlek TJ Radegast 558 647 440
(750 m n. m.), 739 04 Krásná-Sihly chata Visalaje
608 161 115
www.visalaje.cz

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

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

771 106 801
www.lidecko.cz

604 552 863
603 805 608

Poma

720 m

200 m

mm

upravená

736 731 100
558 445 000
info@lysahora.cz

BLVO

380 m

67 m

m

upravená

BLV 0
VL 1000
Dětský vlek

400 m
800 m
90 m

•

•

•

•

•

150 m

•

•

•

•
•
•
•
u autobusové zastávky Krásná-Papežov

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

606 443 652
605 202 402
757 568 570

100 m
upravená
m
202 m mmm upravená
20 m
upravená
m

•

•

•

•

•

•

www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz • www.zazitkovauniverzita.cz
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(760 m n. m.), 756 57 Horní Bečva

celková
úroveň

Seznam lyžařských středisek v Beskydech a na Valašsku a jejich vybavenost

zážitkové noviny

Název a adresa
Lyžařský areál Poma
– Malenovice
(620–700 m n. m.)
739 11 Malenovice č. 105

Ski areál Ostrá
v Malenovicích
739 11 Malenovice 74
www.zbuj.unas.cz

kontakt
558 678 409
603 545 998

vleky/sjezdovky

délka

2 vleky

400 m
160 m
70 m

dětský vlek

601 530 057
602 584 560
zbuj@centrum.cz

převýšení

obtížnost

celková
úroveň

stav
sjezdovky

80 m mm upravená
40 m mmm upravená
upravená
m

•

•

400 m

130 m

mm

neupravuje se

• •
2,8 km

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Morávka
SKI Morávka Sviňorky
739 04 Morávka 232
www.skimoravka.cz

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

558 432 080
558 691 276
777 691 271

Dvoukotva
dětský vlek

530 m
40 m

160 m

mm
m

upravená
upravená

•

•

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

•

•

•

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
upravená • • •
m
170 m
upravená 100 m
m
800 m
150 m mm upravená
150 m mm upravená
170 m mm upravená
170 m mm upravená
170 m mmm upravená
170 m mmm upravená

•

571 451 870
739 414 853

Poma

150 m

556 708 306
602 522 401
www.skisvinec.cz
info@skisvinec.cz

TLV 12
malý vlek

470 m
150 m

558 682 120
603 417 035
www.skiostravice.cz

teleskopický vlek
dětský vlek

Garavento
dětský vlek
dětský vlek

• • •
•
• •
•
JJJ
snowpark, doprava z parkoviště a autobusové
zastávky vzdálených 250 m bryčkou taženou koňmi
•

•

•

•

Nový
Hrozenkov-Vranča

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

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

604 201 399
571 451 585
www.vranca.cz

m

upravená

120 m
30 m

mm
m

upravená
neupravuje se

420 m
180 m

110 m
30 m

mm
m

upravená
neupravuje se

•

386 m
120 m
80 m

108 m
30 m

mm
m

upravená
upravená

260 m
210 m

80 m
40 m

mm
m

•

•

•

•

•

JJ

•

JJ

•

•

•

•

•

•

JJJ

•

•

JJJ

Nový Jičín-Svinec
Ski areál Svinec
Císařská 68, 741 01 Nový Jičín

•

•

•

•

•

•

•

upravená
upravená

•

•

upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená

•

•

•

•

Ostravice
Lyžařský areál Na Čele
– Skalka
739 14 Ostravice

•

Palkovice
Lyžování za domem, a. s.
Palkovice (400 m n. m.)
739 41 Palkovice 620
www.skipalkovice.cz

558 656 376
603 454 781

•

•

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

571 451 106
604 208 542

•

•

•

•

•

•

•

JJ

•

•

JJJ

Pustevny

Sportovní areál Pustevny
(1098 m n. m.)
Trojanovice 477,
744 01 Frenštát p. R.
pustevny@skialpin.cz

28

556 830 958 (lanovka horní stanice)
556 835 993 (lanovka 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 mm
140 m mm
40 m
m
140 m mmm
35 m
m
10 m
m
35 m
m
90 m
m
220 m mm
400 m
m

•

•

•

•

•

•
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Seznam lyžařských středisek v Beskydech a na Valašsku a jejich vybavenost
Název a adresa

kontakt

celková
úroveň

vleky/sjezdovky

délka

převýšení

obtížnost

stav
sjezdovky

TLV 12

450 m

100 m

mm

upravená

•

Tatrapoma
KV 400
Dětské lano

417 m
387 m
100 m

67 m

m

upravená

•

•

•

BVO

200 m

60 m

m

neupravená

•

•

•

•

220 m
450 m

44 m
90 m

m
m

upravená
upravená

•

•

•

•

700 m

115 m

mm

upravená

•

•

•

Radhošť
756 55 Dolní Bečva

571 647 168

•

Rusava
Lyžařský vlek Ski areál
– Rusava
(400 m n. m.), 768 45 Rusava

606 737 967
603 835 908
www.rusavaski.cz

•

•

•

•

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

571 443 014

•

•

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

723 301 692
556 760 181

•

JJ

SEninka
Lyž. vlek TJ Sokol Seninka

Tatrapoma

(550 m n. m.)

602 780 383, www.
seninka.webpark.cz

Soláň

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

Lyžařský areál Soláňka

571 644 267
571 648 001
731 154 261

BLV 0
BLV 2
Tatrapoma

550 m
400 m
300 m

602 855 991
737 465 497

EPV 300
EPV 300
dětský vlek

300 m
400 m
130 m

775 663 616
756 62 Soláň, www.podsolanem.cz 571 644 317

EPV 300

320 m

Lyž. vlek Hutisko-Solanec

Poma
Poma

500 m
250 m

571 444 514
737 500 879

Poma P
Poma S
dětský vlek

370 m
200 m
60 m

75 m
40 m
6m

mm
m
m

upravená

•

•

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
3m
3m

mm
m
mm
m
m

upravená
upravená
upravená
upravená
upravená

•

•

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 200 m

571 477 388
www.razula.cz

Doppelmayer

800 m

210 m

mm

upravená

300 m

50 m

m

neupravuje se

•

•

400 m

85 m

mm

neupravuje se

•

•

Poma
Poma
Poma
BLV 2

350 m
400 m
900 m
810 m

50 m
80 m

upravená
upravená
upravená
upravená

•

•

•

210 m

m
mm
mm
mm

Poma

400 m
400 m
200 m

78 m
75 m
38 m

mm
mm
m

upravená
upravená
upravená

•

•

•

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

Soláň-sedlo (830 m n. m.)
756 62 Soláň
www.solansedlo.cz

Soláň – lyžařský vlek

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

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

606 520 337
info: 573 378 859

100 m mm upravená •
•
140 m mmm upravená 15 min.
100 m mm upravená
60 m
80 m
10 m

mm
mm
m

upravená
upravená
upravená
upravená

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

JJJ

•

•

•

JJJ

ski servis, snowpark s překážkami
•
1 km

•

•

150 m mmm upravená •
•
60 m
upravená 200 m
m

•

•

snowtubbing

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Troják
Lyžařské středisko
na Trojáku
(583 m n. m.)
Troják 448, 768 71 Rajnochovice

•

•

•

•

•

•

•

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

•

Velké Karlovice
Ski areál RAZULA
756 06 Velké Karlovice

Lyžařský vlek – Jezerné
756 06 Velké Karlovice-Jezerné

Lyžařský vlek Podťaté
756 06 Velké Karlovice

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

Lyžařský vlek Babská
756 06 Velké Karlovice

731 177 181
571 444 190
571 454 298
571 454 294
Lanterna
571 444 786
Horal 571 444 340–2

571 444 532

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

•

•

•

•

JJ

•
•

•

•

•

•

•
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Lyž. vlek „Pod kaplí“ Radhošť

zážitkové noviny

Seznam lyžařských středisek v Beskydech a na Valašsku a jejich vybavenost
celková
úroveň

Název a adresa

kontakt

vleky/sjezdovky

délka

převýšení

obtížnost

stav
sjezdovky

Lyžařský areál Machůzky

571 444 522
603 327 150
www.machuzky.cz

Tatrapoma
Poma

1050 m
250 m

250 m
30 m

mm
m

upravená
upravená

•

•

•

410 m
220 m

96 m
30 m

mm
m

upravená
upravená

•

•

•

120 m
100 m

40 m

m
m

upravená

•

•

•

•

370 m

80 m

mm

upravená

•

•

300 m
100 m

80 m

m
m

upravená

•

•

•

•

•

150 m

30 m

m

upravená

•

•

•

•

•

TLV 12

320 m

60 m

m

upravená

•

•

•

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

571 447 233
724 323 685

Poma
dětský vlek

700 m
250 m

115 m

mm
m

upravená

603 859 643
577 116 611

Poma
dětský vlek

250 m

m

upravená

•

•

TLV 12

370 m

mm

upravená

•

•

756 06 Velké Karlovice

Lyžařský vlek U Bambuchů
756 06 Velké Karlovice

Poma
571 444 808
www.bambuchovi.cz Poma

•

•

•

•

•

•

•

•

Veřovice
Lyžařská chata Veřovice
742 73 Veřovice

556 857 190
736 155 374

dětský vlek

•

•

•

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

776 386 437
571 634 843

•
1 km

•

•

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

Lyž. vlek Penzion Beskydy
739 04 Krásná-Visalaje

731 166 000
723 640 533
www.visalaje.cz

Tatrapoma
dětský vlek

775 141 187
www.beskydek.cz

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

571 457 500

•
• •
www.beskydy.cz/chatavsackycab

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

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

•

•

•

•
•
500 m

• •
snowpark

•

•

•

•

•

•

•

•
www.selanka.cz

JJJ

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

•

•

•
1 km

•

•

JJJ

Zděchov
Lyž. vleky Zděchov (590 m n. m.) 571 449 046

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

80 m

•

•

•

škola snowboardingu
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
Kohútka
Lysá hora
Pustevny
Radhošť
Soláň

30

558 437 871, 606 769 013
571 451 373, 606 769 017
558 437 923, 606 769 011
556 836 444, 606 769 016
723 273 032
571 480 300, 721 886 263

Další užitečné
informace
získáte na:
www.beskydy.cz
www.holidayinfo.cz
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S k ibusy, Lyžařské

se r visy, L yžařské školy…

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

Bílá: Sun Ski & Board School Bílá
– jih a sever, Provozovna „jih“ je umístěna 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 přímo 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

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

Frýdek-Místek
Tomáš Palarčík
Frýdlantská 158, 738 02 Frýdek-Místek
tel.: 736 686 780, 558 434 234
www.skiservis.tompalarcik.ic.cz

Kopřivnice
Hynek Vlček cykloart Kopřivnice
Česká 318, 742 21 Kopřivnice
tel.: 556 821 624, 603 757 621
www.cykloart.cz, cykloart@cykloart.cz

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, 571 648 060

ser visy
http://multiweb.cz/skicentrum
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

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, web: www.kohutka.cz
e-mail: kocurek@kohutka.cz
výuka lyžování a snowboardingu, půjčovna vybavení (lyže, carvingové lyže, snowboardy, 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

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, montáže, opravy, voskování. Půjčovna veškerého 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
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Bílá, Dolní Lomná, Malenovice,
Ostrava, Pustevny, Velké Karlovice

školy

zážitkové noviny

P utování

po

B áječných

místech a aktivitách

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

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

002

Horská chata PJR Velký 		
Javorník

Trojanovice 415, 744 01, Frenštát p. R.
tel.: 556 835 685, Otevřeno: červen až srpen:
8.00–18.00, září–květen: 9.00–17.00, v pondělí
zavřeno

003

Tarzanie – horský lanový 		
park Ráztoka

Trojanovice-Ráztoka, 744 01 Frenštát p. R.,
tel.: 777 899 888
www.tarzanie.cz • info@tarzanie.cz
441 metrů dlouhá trasa z lanových překážek
ve výšce 4–12 m nad zemí

004

Lanová dráha Ráztoka –
Pustevny

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

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

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

007 Hotel Troyer ****

Zážitky pro sedm smyslů
CK Valašské království

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

011

Žerotínský zámek
v Novém Jičíně

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

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

013

Muzeum a pamětní síň 		
Sigmunda Freuda v Příboře

Lidická 50, 742 58 Příbor
tel.: 556 725 191
www.muzeum.novy-jicin.cz
mnjpribor@seznam.cz

014

Kostel sv. Josefa při kapucínském
klášteře ve Fulneku

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

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

016

Sporthotel Kurzovní
pod Pradědem

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

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

008 Horský hotel KOHÚTKA

Lanová dráha Zbojník
017 Bílá 173, 739 15 Staré Hamry

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

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

009 Horský hotel Radegast

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

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

32

010

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

místech a aktivitách

Zámek Kunín
029 742 53 Kunín 1

032

Památník Františka
Palackého v Hodslavicích

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

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

020 Štramberská Trúba

Muzeum v Bílovci
030 Zámecká 691, 743 01 Bílovec

Muzeum v Klimkovicích
033 Lidická 1, 742 83 Klimkovice

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

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

021 ZOO Zlín

Muzeum ve Štramberku
031 Náměstí 31, 742 66 Štramberk

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

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

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

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

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

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

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

Aqua Terra
026 Náměstí 3, 742 66 Štramberk

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

027

Hrad Hukvaldy
– Občerstvení u brány

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

028

Chata Dr. Hrstky
– Dřevjanka na hradbách

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

Pravidla akce Putování po Báječných místech a aktivitách

1. Zavítejte na Báječné místo, zúčastněte se Báječné aktivity nebo Báječné akce
a za pár drobných si pořiďte samolepku.
O tom, která místa a aktivity jsou aktuálně ta Báječná, se dozvíte také z našich
webových stránek nebo na našich a všech dobrých Informačních centrech.
2. Z každé samolepky odlepte „spodní štítek“. Až budete mít deset po sobě jdoucích
„štítků“, vložte je třeba do obálky a pošlete je na naši adresu CK VK Rožnov p. R.,
Palackého 450, 756 61 Rožnov p. R. Nezapomeňte napsat svou zpáteční adresu,
na kterou vám máme zaslat prémiovou samolepku.
3. Pro úspěšné účastníky putování po Báječných místech a aktivitách jsou na rok
2009 připraveny následující ceny:
Při získání 3 prémiových samolepek obdržíte:
„Cestovatelský list“ a volné vstupné na naše vybrané akce a aktivity.
Při získání 5 prémiových samolepek – prvních 50 cestovatelů obdrží:
• kartón piva RADEGAST 0,5 l
• nebo tričko s motivem Báječných míst a aktivit Valašského království či zážitků
pro 7 smyslů“.
Všichni, kteří nasbírají 5 prémiových samolepek a kteří nám pošlou
štítky do 30. 12. 2010, získají:
• zlatou slevovou kartu stálého zákazníka v outdoorových prodejnách
ALPISPORT. Nabídka na www.alpisport.cz
• volné lístky na vybrané aktivity a akce nejen ve VK
• budou zařazeni do slosování o hlavní ceny:
1. cena: pivo na rok zdarma od pivovaru Radegast (365 piv)
2. cena: Balíček zážitků CK VK v hodnotě 5 000 Kč
3. cena: Balíček zážitků CK VK v hodnotě 2 500 Kč
4. Organizátoři si vyhrazují právo nahradit uvedené ceny cenami jinými
srovnatelné hodnoty.
5. Ze soutěže jsou vyřazeny všechny osoby, které se podílí na její organizaci, jejich
rodinní příslušníci a zaměstnanci.
Ceny do soutěže poskytli:
RUDOLF JELÍNEK, a. s., Pivovar Radegast, Nošovice, CK VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ, s. r. o.,
ALPISPORT CENTRUM s. r. o. a další.
Místa, jejich majitelé a otvírací doby se mění. Prosíme vás proto, abyste si předem místa
putování ověřili. Šetříte tak svůj čas, nervy a peníze!
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tel.: 556 708 306
www.chata-svinec.com
info@chata-svinec.com

zážitkové noviny

V ýběr

informačních center

Brumov-Bylnice

Hukvaldy

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

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

Bystřice pod Hostýnem
MIC
Pod platany 1,
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel./fax: 573 501 901, 573 380 068
e-mail: info@mubph.cz
web: www.mubph.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

Horní Lideč
IC
Horní Lideč, 756 12 Horní Lideč
tel.: 571 447 261
e-mail: knihovna.hlidec@wo.cz
web: www.hornilidec.cz
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Nový Hrozenkov
IC
Památník A. Strnada 451, 756 04 Nový
Hrozenkov, tel.: 571 451 806
web: www.novyhrozenkov.cz

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

Ostrava
Ostravský informační servis s. r. o.
Ostrava-centrum
Jurečkova 1935/12, 702 00 Ostrava
tel.: 596 123 913, fax: 596 123 913
e-mail: mic@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz
Ostravský informační servis s. r. o.
Vyhlídková věž Nové radnice
Prokešovo nám. 8, 702 00 Ostrava
tel.: 599 443 096
e-mail: vez@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz
Ostravský informační servis s. r. o.
Letiště Leoše Janáčka Ostrava
Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov
tel.: +420 558 272 419
e-mail: letiste@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz

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

MIC Luhainfo
Masarykova 950,
763 26 Luhačovice
tel.: 577 133 980,
577 132 341
fax: 577 133 980
e-mail:
luhainfo1@mesto.luhacovice.cz
web: www.mesto.luhacovice.cz

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

Luhačovice
IC CK Pressburg
Dr. Veselého 1042, 763 26 Luhačovice
tel.: 577 134 161, fax: 577 134 161
e-mail: luhacovice@ckpressburg.cz
web: www.ckpressburg.cz
IC LUHANKA
Náměstí 28.října 441, 763 26 Luhačovice
tel.: 577 681 103, fax: 577 131 337
e-mail: luhanka@lazneluhacovice.cz
web: www.lazneluhacovice.cz

Ostravský informační servis s. r. o.
Ostrava – vestibul Hlavního nádraží
Nádražní 196, 702 00 Ostrava
tel.: 596 136 218, fax: 596 136 218
e-mail: cd@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz
Ostravský informační servis s. r. o.
Ostrava-Svinov železniční nádraží
Peterkova 90,
721 00 Ostrava-Svinov
tel.: 597 310 174, fax: 597 310 172,
724 166 034
e-mail: svinov@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz

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

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

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

Štramberk
MIC
Záuličí 456, 742 66 Štramberk
tel.: 556 812 085, fax: 556 812 085
e-mail: mic@stramberk.cz
web: www.stramberk.cz
www.stramberk.info
www.lasska-brana.cz
Infocentrum Relax v podhůří Beskyd
Náměstí č. 40,
742 66 Štramberk
tel.: 556 801 935, 606 514 142
e-mail: infocentrum@relaxvpodhuri.cz
web: www.relaxvpodhuri.cz

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

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

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

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

Zlín
MIC
náměstí Míru 12, 760 40 Zlín
tel.: 577 630 270, 577 630 222
fax: 577 630 274
e-mail: is@muzlin.cz
web: www.mestozlin.cz
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Informace o možnostech obchodní spolupráce s naší společností
Naše společnost vám nabízí řadu možností spolupráce. Realizujeme
aktivity zejména v oblasti grafického designu, cestovního ruchu, kulturní a umělecké produkce, marketingu, řešení www stránek a regionálního
rozvoje. Spolupracujeme jak s domácími i zahraničními cestovními kancelářemi, agenturami a firmami, tak s místními organizátory sportovních
a kulturních akcí, programů, konferencí a kongresů i s drobnými poskytovateli služeb. Naše projekty a produkty jsou charakteristické zejména svou
originalitou, nápaditostí, kreativitou, efektivitou a udržitelností. Přežily
vždy všechny „politické trendy“, výměny vlád a za dobu své existence se
staly ucelenou platformou, prostřednictvím které každý rok desetitisíce
návštěvníků objevuje zajímavá místa, aktivity a akce regionů, ve kterých
působíme. Záleží jen na tom, kdo jste a co chcete…

Máte webové stránky a chcete si přivydělat?
Nechte své stránky vydělávat! Zapojte se do našeho
projektu „WEBY PRO 7 SMYSLŮ – WEBS
FOR 7 SENSES“.
Staňte se malou cestovní agenturou
– prodávejte naše Balíčky zážitků! Systém je
úplně jednoduchý – nic se nikde nekopíruje, nic
se nikde neprogramuje, o nic se nemusíte starat. Při
prodeji Balíčku zážitků z vašich stránek se vám na váš účet jen připisují
provize. Systém je vhodný zejména pro hotely, penziony, provozovatele
aktivit, drobné poskytovatele služeb cestovního ruchu i majitele internetových dárkových či outdoorových obchodů. Nabízíme vám dvě základní
možnosti spolupráce:
1. Affiliate systém. Jednoduchá možnost umístění nabídky Balíčků zážitků na váš web. Nevyžaduje žádné programování, jen na své stránky umístíte iframe stránku. O všechno ostatní se staráme my. Vy pouze získáváte
provizi z uskutečněných nákupů klientů. Affiliate systém lze integrovat do
jakýchkoli stránek.
2. Poskytneme vám denně aktualizovaný XML soubor pro váš eshop.
Stále tak budete mít naši aktuální nabídku Balíčků zážitků ve vašem
eshopu. Můžete prodávat celý sortiment našich Balíčků zážitků nebo jen
vybrané Balíčky dle vaší volby. Balíčky lze vybrat jakkoliv (např. dle lokality, kategorie, …).
Máte li zájem o více informací, kontaktujte nás.
Těšíme se na spolupráci s vámi!

Jste cestovní kancelář či agentura a máte zájem
o naše služby?
Zapojte se do našeho projektu „PARTNEŘI
PRO 7 SMYSLŮ – PARTNERS FOR 7
SENSES“.
Hledáte pro vašeho klienta zábavu či hlubší vzdělávací program? Potřebujete stmelit jeho
kolektiv (teamspirit či teambuilding) nebo chcete pro
jeho zaměstnance či obchodní partnery zorganizovat firemní akci nebo
„firemní zájezd“ (incentivní turistika)? Naše nabídka pro vás zahrnuje:
• Doplnění vašich www stránek prodejním systémem na prodej „Balíčků
zážitků“ tzv. affiliatem nebo systémem na pultovní prodej;
• Zpracování nabídky programu pro vašeho klienta; Využijte náš poptávkový formulář na www.balickyzazitku.cz.
• Poradenství s výběrem vhodných turistických cílů, kvalitních ubytovacích a gastronomických služeb a vhodných aktivit.
• Vytvoření produktů CR na míru do vašich katalogů. Produkt můžeme
zpracovat i do podoby „Balíčku zážitků“ a nabídnout ho prostřednictvím
naší prodejní sítě. Velice dobře známe oblasti vhodné pro realizaci zejména
incentivních zájezdů a máme v lokalitách naše osobní kontakty. Jedná se
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zejména o Valašské království, Českou republiku, Slovensko, jižní Rakousko, Julské Alpy, Italské Dolomity, Skotsko, Rumunsko, Řecko, Západní
Turecko, Severní Pákistán (Karakoram&Hindukush), Indii (Ladakh,
Sikkim, Himachal Pradesh, indické Himaláje, West Bengal, Radjasthan,
Goa, Kerala, Karnataka), Indonésii (Sumatra, Jáva, Bali), Nový Zéland,
Francouzskou Polynésii (Tahiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Bora Bora),
Kanadu (Britská Kolumbie, Yukon, Queebec), USA (Aljaška).
• Organizaci nápaditých a kreativních zážitkových programů; Využijte
náš poptávkový formulář na www.balickyzazitku.cz!
• Zajištění dopravy a zkušených průvodců;
• Komplexní zajištění organizace zájezdu nebo pobytu;
• Vybavení partnerských CK a CA našimi informačními a propagačními
materiály a suvenýry.
Jsme CK s 12letou tradicí, bohatými zkušenostmi jak v našem „domácím
regionu“ Valašském království, tak v Evropě a ve světě. Našim partnerům
nabízíme zejména garanci kvality námi poskytovaných či doporučených
služeb. Na nás se můžete spolehnout! Podrobnější informace o výše nabízených službách naleznete také v našem produkčním centru nebo využijte
náš poptávkový formulář na www.balickyzazitku.cz!

Jste hotel či penzion, který s námi chce spolupracovat?
Zapojte se do našeho projektu „HOTELY PRO 7
SMYSLŮ – HOTELS FOR 7 SENSES“.
Naše nabídka pro vás zahrnuje:
• Uzavření provizní smlouvy na prodej
vašich ubytovacích kapacit;
• Doplnění vašeho webu prodejním systémem na
prodej „Balíčků zážitků“ tzv. affiliatem nebo systémem na prodej přes
recepci. Místa s nadstandardní nabídkou aktivit budou moci získat certifikované označení „Místa pro 7 smyslů – Places for 7 senses“;
• Vytvoření „Balíčků zážitků“ s využitím vašich kapacit a služeb a jejich
cílený marketing prostřednictvím affiliatů, XML exportů, apod. (na Balíčky se můžete podívat na www.balickyzazitku.cz);
• Organizaci akcí a programů pro vaše klienty (programy pro firmy, skupiny, VIP klienty, významná výročí apod.); Z každé akce vám vyplácíme
provizi! Využijte náš poptávkový formulář!
• Výrobu vašich originálních propagačních a informačních materiálů
a suvenýrů – letáků, pohlednic, nálepek, razítek, jídelních lístků, pamětních listů, triček, hrníčků apod. na zimu nebo na celou sezonu;
• Prodej našich suvenýrů dle vašeho výběru ve vašem zařízení;
• Vaši prezentaci a propagaci v produktech, aktivitách a kampaních naší
společnosti VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ – Zážitkové noviny, www stránky
www.balickyzazitku.cz a www.valasske-kralovstvi.cz apod.;
• 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, zábavných 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?
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Zapojte se do našeho projektu „MÍSTA PRO 7
SMYSLŮ – PLACES FOR 7 SENSES“.
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V souvislosti s naplněním cílů vašich
strategií rozvoje cestovního ruchu vám
můžeme nabídnout spolupráci při realizaci spo-

ES

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

P říloha

dobré tipy

Jste firmou či pořadatelem firemních akcí či
kongresů?
Vyzkoušejte naší nabídku „ZÁŽITKŮ PRO
7 SMYSLŮ – EXPERIENCES FOR 7
SENSES“.
Hledáte jen zábavu či hlubší vzdělávací program? Potřebujete stmelit kolektiv
(teamspirit či teambuilding) nebo chcete pro
vaše zaměstnance či obchodní partnery zorganizovat firemní akci nebo „firemní zájezd“ (incentivní turistika)? Naše nabídka pro vás zahrnuje:
• Zajištění vhodných prostor pro pořádání firemních akcí, kongresů
a konferencí;
• Zpracování programu akce dle vašich přání a požadavků; Využijte náš
poptávkový formulář!
• Zajištění ubytování a veškerých dalších služeb za výhodných cenových
podmínek;
• Zajištění komplexní produkce akce a konferenčního servisu;
• Grafické zpracování a tisk potřebných tiskovin – pozvánky, prospekty,
prezentační CD apod.
• Zpracování nabídky programu pro vašeho klienta; Využijte náš poptávkový formulář na www.balickyzazitku.cz!
• Poradenství s výběrem vhodných doprovodných aktivit;
• Vytvoření produktů CR na míru do vašich prezentačních katalogů;
Podrobnější informace o výše nabízených službách naleznete na stránkách 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.

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. Dotazník pro zájemce najdete na www.balickyzazitku.cz.

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

Informace o sněhových podmínkách a provozu vleků tel.: 556 830 805
teletext ČT1, ČT2, str. 196, Panoráma TV denně živě Po–Pá 8.30–9.10 h.,
So+Ne 7.50–8.30 h. na ČT 2, dolní stanice lanové dráhy: 556 835 993,
e–mail: pustevny@skialpin.cz • web: www.skialpin.cz
Sjezdovky

Dopravní zařízení
Délka
A Lanová dráha TS–2 1 637 m
1. Lokomotiva
B Lyžařský vlek
320 m
2. Malá sjezdovka C Lyžařský vlek
480 m
4. Pod Kolibou
E Lyžařský vlek
390 m
5. Cyrilka
F Lyžařský vlek
125 m
6. Dětská
H Provazové vleky
50 m
7. Pod Šumnou
I Lyžařský vlek
140 m
8. Nad boudou
K Lyžařský vlek
590 m
9. Velká sjezdovka J Lyžařský vlek
1 090 m
10. Knížecí cesta
5 000 m

Převýšení
400 m
81 m
140 m
140 m
35 m
10 m
35 m
90 m
220 m
400 m

Celoroční provoz
lanové dráhy
7.00–18.00 h.
Provozní doba
lyžařských vleků
9.00–16.00 h.

Korunové vkladové účty s výpovědní lhůtou
sazby v % p.a.

- největší spořitelní družstvo,
bilanční suma

dosáhla 5 miliard Kč
- více než 7 500 klientů,
přes 12 let kvalitních
služeb klientům

Výše vkladu
(v tisících Kč)
100 - 400
400 - 800
800 - 1 200
1 200 - 3 000

Výpovědní lhůta (v měsících)
3
6
12
18
3,7
4,3
4,5
4,6
4,0
4,5
4,8
5,0
4,2
4,7
5,0
5,1
4,3
4,9
5,1
5,3

V souladu s platnou právní úpravou, vyplývající ze zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech, jsou vklady v MPU pojištěny stejně jako vklady v bankovních
institucích, tedy do výše 50 000 EUR.

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
nám. Míru 186, 760 01 Zlín, e-mail: zlin@mpu.cz
pokladní hodiny: po - pá: 8 - 18 hod., so: 8 - 13 hod.

bezplatná infolinka

800 678 678
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Beskydský hotel RELAX***
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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…

S
SLLO

ZIMNÍ

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

LENÁ

DOVO

www.atis.

Rekreační společensko-sportovní areál Kamínka se nachází uprostřed chřibských lesů
nedaleko obce Roštín. Zdejší příroda, turistické stezky a cyklotrasy vybízí k příjemnému
odpočinku a zdravé nenáročné turistice v okolí; vybavení areálu ke sportovnímu vyžití.
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Areál je ideálním místem pro letní dětské tábory, sportovní
a ﬁremní kurzy a soustředění i soukromou rekreaci.

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

Nabízíme vám výhodnou možnost vaší prezentace
v těchto novinách. Kontaktujte nás na:
IC Kopřivnice: Obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 821 600, +420 774 668 001, e-mail: ic@koprivnice.cz

VALAŠI s. r. o.
Dopravní společnost VALAŠI s. r. o. byla založena v roce 2005, za čtyři roky jsme však díky předchozím zkušenostem
získali příznivé renomé v oboru autodopravy a zasílatelství. Vlastníme 20 vozových jednotek, specializujeme se na
dopravu chladírenskými a mrazírenskými vozy, plachtovými návěsy i ve speciálním režimu ADR. Naší maximální
snahou je co nejlépe plnit potřeby zákazníka a dopravit jeho zboží vždy v pořádku a ve sjednaném čase.
Samozřejmostí je také pojištění nákladu až do výše 6 milionů.
Nejčastěji jezdíme do Španělska a Portugalska, ale stranou samozřejmě nezůstávají ani ostatní evropské státy
a vnitrostátní přeprava.
Naší specializací je sběrná služba, urgentní přeprava a celovozové nakládky.
Těšíme se, že se i vy stanete našimi spokojenými obchodními partnery a zákazníky.

www.valasi-trans.cz

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

Oficiální dopravce Valašského království
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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
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studujte nové zážitky!

získejte zápočty!

získáte titul, diplom
absolventa univerzity
Valašská královská univerzita
Fakulta pálení a slivovicových věd
uděluje

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

Franta Cajdoch
úspěšně složil zkoušku a přiznává se mu titul akademický

Špiritus Doctoris
zkráceně

ŠpDr.
Za Valašskou královskou univerzitu:

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

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

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

Poděkování
Brumov-Bylnice • Hukvaldy
• Karviná • Kopřivnice
• Štramberk • Ostrava

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

Muzeum Novojičínska

Hotel U lip
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