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dlúho žiť! • Sklének a děcek néni nikdy dosť! • Hubě netřeba mýdla, ale dobrého jídla… 
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 nestojí za psí šček. • 

11 dobrých rad z Valašského království do roku 2011: • Dokél ludé chleba jedli a vodu pili, 
Všecko móžeš ztratiť, ale humor si uchovaj. • Když sa ti něco nelúbí, řekni to na plnú hubu a 
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ludé jednému člověku neuvěříjá… • Máš málo, daj málo, ale daj! • Z největší Trúby sa nevěc kúří… • Kdo sa m
á zle, žije dlúho. •PF 2011  přeje Valašské království
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Výroční turistická známka
 na rok 2011

právě vychází!
Chvíli nám to letos trvalo, ale aspoň jste 
se měli na co těšit! Každým dnem bude 
k dostání nejen v našich kancelářích, ale i na 

všech lepších místech Valašského králov-
ství! Nechť vám brzy oživí vaše cesty i sbírky! 

Skoro jarní probuzení aneb
první letošní pozdravení z hradu!
Vážení přátelé, turisté, cestovatelé, ogaři, 
cérky, po delší odmlce se opět dostávám 
k tomu, abych vám občas cosi napsal… 
Valašské království se zejména za minu-
lá dvě léta výrazně měnilo a já jako jeho 
správce jsem měl, a stále mám, plné ruce 
práce hlavně se spravováním královského 
hradu Štramberka, královské Vlčkovy 
palírny z Lačnova v Rožnově p. R., našich 
informačních a cestovních kanceláří 
a vůbec běžných věcí královských. Nechci 
a nebudu vás zatěžovat výčtem nudných 
statistik, spíše se vás budu snažit vtipně 
informovat o našich novinkách a glosovat 

aktivity nejen v našem rázovitém regionu, 
ale také u našich zahraničních súsedů na 
všechny světové strany. Začněme třeba 
blahopřáním k úspěchu našich českých 
spoluobčanů, kterého dosáhli při budo-
vání své České blbosadomasochistické 
republiky viz strana 4.
Více srandy, smíchu, frgálů a slivovice 
nechť vás na vašich cestách, nejen po Krá-
lovství valašském, provází! 

Za celú královskú družinu
Tomáš Harabiš

Valašský správce pro zahraničí
a rytíř hradu Štramberka

Editorial 2011: 
valašské království v yhlásilo

rok 2011 rokEm koZ!

Proč rokem koz? Několik let po 
sobě jsme dávali rokům různé vel-
kodušné názvy a přitom jsme tro-
chu zapomínali vzdát hold oprav-
dovým osobnostem a hodnotám 
současné doby! Myslíme si, že 
si to určitě zaslouží a je nejvyšší 
čas vyzvednout jejich kvality! Již 
samotný pohled na ně rozveselí 
i toho největšího trudomyšlenká-
ře… Dokonce KOZA NOZDRA, 
valašská odnož slavné italské 
mafie, si dala kozu do svého zna-
ku, aby budila patřičný respekt! 
(KOZA NOZDRA je skupina 

známých a obávaných valašských 
zabijáků (účastníků zabijačky). 
Skupina je podezřelá z provo-
zování organizovaného zločinu 
zejména na Vsetínsku (šlapou, 
pasou, zabíjejí apod.). Šušká se, 
že jejím kápem je známý maluč-
ký italský zpěvák a podnikatel 
s kávou Francesco Segafredo.
Nechť Vás naše kozy provází na 
každém Vašem kroku po Valaš-
ském království! Těšíme se na 
Vaší návštěvu!

TOMÁŠ HARABIŠ

„TOP TEN aneb 10 věcí,
jež musím ve Valašském království 

zažít a můžu klidně umřít…“
Jsou věci, které by měl v životě každý z nás zažít, než se z něho odebere 
někam dále. Stejně jako v životě je to i ve Valašském království. Každý 
z nás bude mít těch 10 věcí trochu jinak, ale dovolím si alespoň 10 tipů, ze 
kterých byste si mohli alespoň vybrat a žít klidně dál…

1. Zažít pravou valašskou pohostinnost. Na pokraji smrti hladem, žízní 
či vyčerpání zabušit na dveře valašského stavení a dostat něco dobré-
ho k jídlu a pití a složit hlavu!

2. Ochutnat nejlepší valašskou slivovicu či jinou nejlepší pálenku 
z ovoce!

3. Ztratit hlas po prozpívané noci!
4. Prošlapat střevíce nejlépe taneční, nejlépe za noc!
5. Pomilovat se ve vysoké trávě na valašské horské louce!
6. Zplodit syna či dceru!
7. Popást stádo alespoň 40 ovcí, krav nebo koz nebo dostať žiganec při 

vybírání meda z úla!
8. Shlédnout krásu Valašského království z ptačí perspektivy nebo ales-

poň ze hřbeta!
9. Odkrýt valašské tajemství štěstí a dlouhověkosti!
10. Žít šťastně až do své smrti! TH



�

z
á

ž
it

k
o

v
é

 n
o

v
in

y

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

Zpráv y Z valašského království

Objevujte sami sebe na stovky způsobů!
Ať jste konzervativec, nebo extré-
mista, junior, nebo senior, tulák, 
nebo businessman, samotář, nebo 
velká rodina, nebo třeba celá skupi-
na, u nás si všichni vyberete! Stále 
pro Vás hledáme nové možnos-
ti, jak prožít něco pěkného, něco 
nového, něco vzrušujícího… Stále 
rozšiřujeme naší nabídku zážitků, 
programů, zájezdů, netradičních 
dovolených! 
Nově s námi můžete poznávat sami 
sebe zejména při různých aktivi-
tách ve Štramberku – hudebních 
a gastronomických akcích, lano-

vých aktivitách na Trúbě i pod ní, 
honbě za Štramberským pokla-
dem, v pivních lázních… 

Relax i adrenalin pod 
plachtami
Slunce svítí, příď lodě rozráží vlny, 
vítr fouká a sviští v lanoví. Zažij-
te pohodu s rodinou při společné 
plavbě, nebo adrenalin při spor-
tovní plavbě ve dvou na závodní 
plachetnici. Budete se kochat vět-
rem ve vlasech, sluncem ve tváři 
a zjištěním, že jachting není žádná 
věda, ale sport, ve kterém si můžete 

Nové informační tabule 
v Lašské bráně

V říjnu přibyly do turistického orientačního systému Lašské brá-
ny Beskyd nové tabule, které jsme pro vás vytvořili, abyste mohli 
načerpat podnětné turistické informace i mimo provozní dobu 
informačních center. Celkem deset nových tabulí rozmístěných na 
exponovaných místech v obcích Lašské brány – Kopřivnici, Příboře, 
Štramberku a na Hukvaldech – láká na turistické atraktivity regio-
nu, možnosti sportovního, kulturního i relaxačního vyžití. Informa-
ce zahrnují možnosti ubytování a stravování v Lašské bráně a vedle 
kontaktů a otevírací doby jsou zde zahrnuty např. i informace o tom, 
zda je dané místo zapojeno do projektu „Cyklisté vítáni“ nebo zda je 
tam přípojka na internet. Tabule naleznete na takových atraktivních 
místech jako jsou Technické muzeum Tatra, Štramberská Trúba, 
kousek od rodného domu S. Freuda, na místních koupalištích aj. 
Nové informační tabule vznikly na základě projektu „Zlepšení infor-
mační a propagační činnosti Turistického informačního centra Kop-
řivnice“, které se značnou měrou podílelo na jeho realizaci. V rám-
ci tohoto projektu byly pořízeny i display systémy (stolní listovací 
stojany), které jsou umístěny na recepcích vybraných hotelů. Takže 
pokud se tam ubytujete, rovněž nebudete ochuzeni o tyto důležité 
informace – kam vyrazit na výlet a jak aktivně strávit volný čas. Je 
možno prolistovat nabídkou balíčků zážitků, které jsou udělány pří-
mo pro Lašskou bránu. Projekt byl financován z dotace Moravsko-
slezského kraje a částečně Městem Kopřivnice. Věříme, že se vám 
budou nové tabule líbit a že vám hlavně přinesou užitečné a podnět-
né informace, abyste si mohli naplno užít krás a předností Lašské 
brány Beskyd. To Vám přeje tým IC Kopřivnice!

A kdo by chtěl kapesní podobu takovéto 
infotabule, tak si ji může vyzvednout na některém z Informačních 
center Lašské brány ve formě skládacího letáku „Tipy na výlety“.

intenzitu zážitku nastavit prostým 
přitáhnutím lana. 
Společně proplujeme zajímavá zá-
koutí Žermanické přehrady. Nejen 
přírodní, ale i gastronomická. To 
vše s novým Balíčkem zážitků.

Horolezecké Balíčky 
zážitků
Každý z nás někdy obdivoval neo-
hroženost a odvahu horolezců 
při zdolávání skalních stěn a věží. 
Nyní máte možnost bezpečně při-
čichnout k této ušlechtilé zábavě 
v přírodě. Zjistit, že případná oba-

va z výšek je lehce odbouratelná. 
To vše s novým Balíčkem zážitků 
Horolezcem na zkoušku. A pokud 
by vám to nestačilo, můžete si rov-
nou užít celodenní intenzivní kurz.

Akrobatické lety
Vyzkoušejte si na vlastní kůži 
střemhlavý let, výkruty, ostré 
zatáčky a poznáte, jaké to je být 
„akrobatem“. S novým balíčkem 
zážitků Akrobatické lety si užijete 
10 nebo 15 minut akrobatického 
letu se zkušeným pilotem.

Pokračování na str. 5

okénko do historie
Valašského králoVstVí

Je to již 14 let, co jsme zapo-
čali odkrývat neuvěřitelnou 
a dodnes nepochopitelně opo-
míjenou historii Valašského 
království, která nepochyb-
ně významně ovlivnila vývoj 
naší civilizace. Protože z testu 
paměti našeho národa vyply-
nulo, že jeho většina trpí její 
naprostou ztrátou, rozhodli 
jsme se vytvořit historii ještě 
lepší a ještě slavnější, na kte-
rou bychom mohli být všichni 
konečně hrdi! Jelikož jsou naše 
Zážitkové noviny zaměřeny 
zejména na cestování a turis-
tiku, seznámíme vás v našem 
okénečku s tím, jak naši před-

kové ovlivnili například 
celosvětovou dopravu 
– automobilismus, cyk-
listiku a lodní dopravu… 
a pamatujte, že je nová 
doba, kde nejsou důležitá 
fakta, ale přesvědčení, že 
to tak je!
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swing Band Zubří byl založen na podzim roku 2007 Jindřichem dořičákem, jenž 
kolem sebe shromáždil muzikanty, kteří jsou zrovna takoví fandové swingu jako je 
on sám. Přestože aktivita tohoto hudebního tělesa mi není neznámá, rozhodl jsem 
se pro informaci našich čtenářů vyzpovídat na toto téma osobu nejpovolanější, a to 
aranžéra, skladatele, manažera, zpěváka, saxofonistu a hlavně dirigenta kapely Jin-
dřicha dořičáka a dále pak moderátora kapely roberta špunara.

¢ th: Co Vás vedlo k tomu, že jste se 
rozhodl dát dohromady a řídit takovou 
velkou kapelu jako je ta Vaše?
JD: Swing Band Zubří jsem založil 
proto, abychom si ještě na stará kolena 
zahráli, užili si radosti ze hry a abychom 
se s diváky podělili o tu hudební krásu, 
kterou swingová hudba dokáže dát.
¢ th: Jak velký je Váš repertoár 
a z čeho se skládá?
JD: Hrajeme již okolo 130 skladeb nejen 
swingové muziky, ale i populární taneční 
hudby. Repertoár je tvořen tak, aby si poslu-
chači zavzpomínali na melodie minulých 
desetiletí. Hrajeme skladby předních svě-
tových orchestrů D. Elingtona, G. Millera, 
G. Broma, K. Vlacha a jiných. Skladby pro 
orchestr upravuji a aranžuji přímo na tělo 
orchestru. Udržet tento obsáhlý repertoár 
živý, k tomu je potřeba nejen kvalitních, 
ale i zodpovědných muzikantů.
¢ th: Jaké jsou aktivity swing Bandu?
JD: Hrajeme při různých akcích a oslavách 
v našem kraji. V roce 2009 a 2010 jsme 
koncertovali s Ladislavem Kerndlem, pra-
videlně se zúčastňujeme festivalu Swingo-
vé vánoce ve Frenštátě p. R.
¢ th: Jak se vám hrálo v německu?
JD: Od roku 1968 trvá partnerský vztah 
mezi městy Zubří a Rosdorf v tehdejším 

západním Německu. Vztah, který původ-
ně vznikl na sportovní bázi, přetrval do 
dnešních dnů a rozšířil se nejen do kul-
turní oblasti, ale i do osobních vztahů. 
Svědčí o tom i to, že v roce 1993, bylo 
jedno náměstí v Rosdorfu přejmenováno 
na Zuberské náměstí.
Při příležitosti oslav 700 let Zubří byla 
v Zubří instalována směrová cedule 
Rosdorf 827 km, kterou přivezli přátelé 
z Německa. Bylo velkým přáním z němec-
ké strany, abychom s naší kapelou přijeli 
do Rosdorfu. My jsme toto pozvání přijali 
a 21. 10. 2010 jsme s celou kapelou do 
Rosdorfu odjeli. Němečtí přátelé nám zor-
ganizovali velice nabitý program. 
Velmi srdečné přivítání na obecním úřa-
du starostou Rosdorfu Haraldem Gra-
hovacem překládal do perfektní češtiny 

Dr. Stephan Dolezel. Pak vystoupil náš 
moderátor Robert Špunar a teď budu cito-
vat německé noviny – po velmi emociální 
řeči Roberta Špunara pronesené v něm-
čině padly všechny obavy jak to dopadne 
a zavládla velmi srdečná atmosféra. Hezčí 
začátek si hosté ani hostitelé snad nemohli 
ani přát – konec citátu z novin.
V Rosdorfu starostové partnerských 
měst slavnostně odhalili rovněž směrník 
Zubří 827 km. Pro Swing Band Zubří to 
byla příležitost k představení se obyvate-
lům Rosdorfu. K samotným koncertům 
v Rosdorfu a Dramfeldu snad jen tolik. 
Velkým překvapením pro německou 
stranu bylo to, že nejsme profesionálo-
vé. A pak není lepšího vyznamenání pro 
kapelu, než potlesk uprostřed skladby 
nebo potlesk diváků vestoje. To je něco, co 
každého muzikanta zahřeje u srdce.
¢ th: Jaké máte plány do budoucna?
JD: Hrát a dobrou muzikou přinést lidem 
v dnešní hektické době trochu radosti 
do života. A o tom vlastně swing je. No 
a pokud se najdou peníze, natočit CD naší 
kapely.

¢ th: a ještě jedna otázka pro mode-
rátora swing Bandu Zubří roberta 
špunara. roberte, známe se už opravdu 
dlouhá léta, a proto znám tvůj aktivní 
přístup, když je potřeba něco udělat pro 
dobrou věc. Musím ale přiznat, že tato 
tvoje aktivita mne tak trochu překvapi-
la. Jak jsi k tomu došel?
RŠ: Hudba mne provází v různých podo-
bách celý život a swing mám moc rád. No 
a když jsem poprvé na metlářském jarmar-
ku v roce 2008 uslyšel v mém medovém 
stánku Valašského království znělku kape-
ly od Glenna Millera, tak jsem doslova 
ztuhnul, popadl fotoaparát, vyběhl ven 
a začal fotit. S tím focením kapely jsem 
pak pokračoval, a když se k tomu přidalo 
moderování koncertů u nás a v Německu, 
byl jsem tak nějak přijat za člena kapely, za 
což jsem velmi rád.

Motto: nalaďte svůj život do stupnice 
C dur, neboť ta jediná je bez křížků.

Děkuji za rozhovor
Tomáš Harabiš

Z domova

(* BLB – zkratka z anglického BEST 
LOCAL BASTARDS, česky volně 
přeloženo „FAKT FRAJEŘI!!!“)
Češi dosáhli historického úspěchu, kte-
rý se dosahuje maximálně jednou nebo 
dvakrát za dvacet let! Suverénně zvítězili 
v nejprestižnější sadomasochistické sou-
těži WORLD EXTREM SADOMASO 
BLB CUP a jen druzí reprezentanti z Mon-
golska a třetí favorité ze Severní Koreje 
s nimi drželi krok a šlapali jim na paty! Ne 
že bych byl nějaký fanda této soutěže, ale 
bohužel mi nic jiného nezbývá, bo zprávy 
o soutěži sú všudypřítomné a pokud se 
vám zrovna nervou do palice skrz nějaký 
BLBtelevizní kanál, BLBrádio, BLBnovi-
ny nebo BLBzprávy z internetu, určitě se 
s reprezentanty této soutěže setkáváte kaž-
dů chvilu prakticky všude, bo čeští politici 
a úředníci robí denně BLBa z každého 
Čecha. 
Zeptali jsme se jednoho českého BLBa 
co na to říká: „Byla to hračka“, praví čes-
ký reprezentant Fero: „Vždyť nás trénujů 

Češi konečně největší BLBsadomasochisti světa!*
ti nejlepší čeští BLBsadomasochističtí 
politici a eště k temu pod patronátem těch 
evropských!“ 
„Bojuje se v různých BLBych disciplí-
nách. BLBá porota hodnotí nejen počet 
BLBů na kilometr kulový (BLBuhustotu), 
počet a obtížnost BLBin, keré musí BLBi 
furt dokola absolvovat v kratším a kratším 
čase. Ze všeho nejdůležitější je ale BLBin-
dex, kerý udává schopnost BLBpolitiků 
a BLBúředníků úplně zBLBnout a řídit 
své vlastní BLBy, aniž by o tom sami vědě-
li. BLBindex také udává absorpční schop-
nost jednotlivých uskupení BLBů (tzv. 
národů), snášet své vlastní BLBpolitiky. 
Čím víc BLBů a BLBin národ snese, tím je 
jeho BLBindex vyšší. BLBindex je kromě 
iného přímo úměrný i velikosti daní, keré 
BLBi platí v poměru k temu, co se jim 
nikdy nevráti. Čeští reprezentanti zvítězili 
s BLBindexem 69, před Mongoly a Sever-
ními Korejci o chlup. Čí chlup – se neví.“ 
„Jsme fakt opravdoví BLBsadomaso-
chisti! Řek jde manifestovat, když pod-

pora klesne pod 3000 EUR měsíčně a na 
důchod bude muset předstírat robotu až 
do 50 roků… Čecha nerozhodí fakt vůbec 
nic a nechá ze sebe dělat BLBce i za pod-
mínek, za kterých lidé ve středověku už 
dávno vyhazovali vrchnost z oken a napi-
chovali je na vidle.“ 
„No posuďte sami! Není národ, kerý bez 
boje opakovaně přispívá státu na jeho 
marnotratnou, hýřivou a zločineckou čin-
nost více než 65 % hodnoty svoji roboty, 
oprávněným vítězem?“
„Vím, že je to nepochopitelné, ba až neuvě-
řitelné, ale ti Češi sů tací šílenci, že klidně 
bez boja platí ze své roboty daňu jak baňu 
42,4 %, a pak ešče 20 % DPH, pak daňu za 
benzín do auta (na litru benzínu 12,84 Kč 
a na litru nafty 10,95 Kč, 32 Kč na 100 l 
piva apod.), daně z cesty, mýtné za želez-
nů obludu, keré si fšeci musí zaúčtovat 
do nákladů dopravy, daň z chalupy, daň 
z televize, daň z rádia, daň z bordelu, kerý 
všeci češi produkujů a že ho není málo. 
Ale to ešče není zdaleka všecko! Vrchol 

sadomasochismu začíná v momentě, když 
z prachů tych Čechů, čeští BLBpolitici 
zaplatí své scifi volební kampaně a vyrobí 
za ně ty nejfantasscifitější billboardy, klipy 
a plakáty. Po zvolení vítězní BLBpolitici 
podpoří finančně ty neBLBce, keří s nimi 
společně majetky a hodnoty všeckým 
kradů, aby teho za ty těžké prachy necha-
li. Pak preventivně podpoří ty neBLBce, 
keří eště nekradú, ale mohli by. A pak 
podpoří investory z celého světa, aby 
místní BLBpodnikatelé náhodou nezačali 
prosperovat. Nakonec spravedlivě a soli-
dárně ztrestají všechny BLBpodnikatele 
a BLBpracující a BLBpůdooráče, co jim 
platí ty daně jak baně a ještě jim přihulí, bo 
těch peněz do tej jejich bezednej kasy, na ty 
jejich státní BLBiny, je furt málo.
A co z toho plyne? Něčeho je lepší se vůbec 
neúčastnit, ale můžeme si ještě svobodně 
vybrat čeho? Dejme letos šanci svobodě! 
Give Freedom a chance! Pojeďte s námi do 
Valašského království!

Alexandr Valachopulos

Swing Band Zubří – nejen cimbálovky je slyšet na Valašsku
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Objevujte sami sebe na stovky způsobů!
Pokračování ze str. 3

Štramberské pivní lázně 
s pobytem pod Trúbou
Vychutnejte si Štramberk se vší 
romantikou, která tomuto maleb-
nému městu náleží. Ubytujte se 
v některé ze stylových dřevěných 
roubenek a dopřejte si relaxaci 
v pivních lázních – pivní koupel 
v dřevěných kádích, které jsou 
určeny i pro dvě osoby. Pivní lázeň 
obsahuje jedinečné složení mine-
rálních látek a vitamínů, které jsou 
produkovány při výrobě a zrání 

piva. Lázeň je doplněná solí z Mrt-
vého moře s blahodárnými účinky. 
Po dvacetiminutové lázni si odpo-
činete v relaxační místnosti s nád-
herným výhledem na Štramberk. 
Při pivní lázni si vychutnáte i míst-
ní kvasnicové pivo Trubač.
Tuto jedinečnou relaxaci můžete 
prostřednictvím našich balíčků 
zážitků kombinovat s některým 
z našich programů pro jednotlivce 
či skupiny. Večírek či oslava v Chatě 
Dr. Hrstky (v areálu hradu Štram-
berk), Studium na fakultě pálení 
a slivovicových věd, Pasování na 
občany Valašského království nebo 

Slaňování z Trúby, pokud 
máte rádi adrenalin. Ubyto-
vání vám zajistíme ve stylo-
vých dřevěných roubenkách 
nebo v některém z komfort-
ních štramberských hotelů.

Ponořte se pod 
vodu s Balíčky 
zážitků
Připravili jsme pro vás tři nové 
Balíčky zážitků. Tentokrát si na své 
přijdou všichni milovníci potápění.
• Freediving – kurz nádechového 

potápění

• Potápění – základní kurz Open 
Water Diver

• Potápěčem na zkoušku

Více na www.balickyzazitku.cz

Špičkové včelí produkty z Valašska osladí život i VÁM!
„Svůdné jako ďábel,
čisté jako anděl,
silné jako peklo,
vznešené jako nebe,
lahodné jako nektar,
a opojné jako láska…“

taková jsou 
naše MEDO-
VÁ VÍNA, 
která zprvu 
začala vzni-
kat v naší 
malé rodinné 
firmě na Če-

ladné, kde chováme včely. A proč 
zrovna med a včelí produkty, co nás 
k tomu vedlo? Můj otec byl profes-
ně chemik, ale také myslivec a vče-
lař. A v tomto směru se asi něco 
přeneslo. V průběhu mládí jsem 
studoval chemii a zrovna takovou 
zvláštní specializaci – toxikologii. 
Celý život jsem analyzoval a stu-
doval co je v potravinách, vodě, 
půdě a vzduchu jedovatého a zdra-
ví škodlivého a zároveň sledoval 
masivní nástup éry hypermarketů, 
s jejich kulturou bezbřehého kon-
zumu, kde kritériem všeho se stává 
nejnižší cena a zákazník je rekla-
mou vychováván k akceptaci lev-
ných věcí coby nejlepších. Konku-

renční boj mezi jednotlivými řetězci 
byl přenesen na výrobce potravin, 
kteří jsou nuceni k prodeji za maxi-
málně nízké ceny a k poskytování 
dlouhých lhůt trvanlivosti výrobků. 
V konečném důsledku tento tlak 
přinutil výrobce potravin maxi-
málně šidit své produkty na suro-
vinách, kvalitě a nutričních hod-
notách a používat velká množství 
levných a škodlivých náhražek, 
konzervačních a aditivních látek. 
Po přibližně 15 letech hypermarke-
tové konzumní éry se u našich oby-
vatel pomalu začínají dostavovat 
neveselé výsledky v podobě masiv-
ního nárůstu rakoviny, alergií, dia-
betu a jiných závažných nemocí.
S vědomím těchto skutečností jsme 
začali podnikat v oboru lékárenství 
a zdravé výživy a později vyrábět 
vlastní produkty z oblasti doplňků 
stravy a potravin, kde dominantu 
tvoří především včelí sortiment. 
Naše filozofie, se kterou tvoříme 
nové produkty, je postavena takto: 
žádné staré recepty, ale nová doba, 
nové technologie, nové nároky 
zákazníků a hlavně kvalita jako nej-
vyšší princip s důrazem na zdraví. 
Proto máme vše bez konzervantů, 
řepného cukru, zahušťovadel, bar-
viv a aditiv. 

Abychom mohli vyrobit jeden litr 
přírodního medového vína, musí 
včely navštívit 2–3 miliony květů. 
Výroba medovinky naším způso-
bem představuje světovou špičku 
v produkci medových vín. Medovin-
ka je vyráběna výhradně z nejlep-
ších druhů českých medů. Příprava 
roztoků pro fermentaci je vedena 
bez tepelných zátěží tzv. studeným 
způsobem, který zaručuje zacho-
vání všech biologicky hodnotných 
látek, jež jsou v medu obsaženy. 
Medová vína vznikají speciální 
technologií řízené fermentace, 
v jejímž průběhu vzniká působením 
kvasinek celá řada dalších biologic-
ky aktivních substancí a vitamínů, 
o které jsou látky obsažené v medu 
dále obohaceny. Naše medová vína 
neobsahují syntetická barviva, pří-
chutě, konzervanty ani aromáty. 
Nejsou devastována přídavkem 
rafinovaného lihu, obsahují pouze 
alkohol, který vznikl přirozeným 
kvašením medu. Medovinka není 
doslazována řepným cukrem a při 
výrobě nepoužíváme sirné slouče-
niny, což je obvyklé u révových vín. 
Díky svým mimořádným chuťo-
vým a kvalitativním vlastnostem 
získala hlavní veletržní cenu „Zlatá 
Salima“, která patří mezi nejpres-

tižnější ocenění udělované v oboru 
potravinářství ve střední Evropě, 
a cenu „Trendy“ za přírodní cha-
rakter produktu. Výrobní prostory 
a postupy úspěšně splnily náročná 
kritéria prestižního mezinárodního 
auditu „International Food Stan-
dard“ pro oblast zpracování medu, 
jehož jsme v tomto oboru jediným 
držitelem v ČR. 
Z dalšího sortimentu je vhodné 
upozornit na bohaté portfolio 
medů v různých variacích a pro-
vedeních. K dispozici je med kvě-
tový, lesní, pastový, máme i medy 
jednodruhové (lipový, akátový, 
slunečnicový) nebo med speciální 
s příměsí oříšků, vše v nejvyšší kva-
litě – výhradně českého původu od 
našich renomovaných včelařů. 
Zajímavostí jsou medy s ovocem, 
které představují zdravou a lahod-
nou delikatesu. Ovoce použité do 
těchto výrobků není denaturováno 
sterilací. Jako sladidlo je použit 
výhradně med. 
Dalším sortimentem firmy jsou 
extra silné bylinkové sirupy s obsa-
hem medu k potírání nejrůzněj-
ších neduhů, ale také propolisové 
výrobky, zejména tinktury a masti.

Ing. Dr. Karel Bojda
Jankar Profi, s. r. o.

Začátek v Kuníně Kunín dnes Ocenění Zlatá Salima

Z domova
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VK nabídlo pomoc Řecku aneb práce je víc než jen bahno, žáby, krávy!
Krize Řecko opravdu zasáhla a je 
patrná již na každém třetím a někdy 
i druhém kroku a nevyhnula se ani 
dědince Vlachii, kde je hrozba prá-
ce opravdu značná a obyvatelstvo 
se jí pravděpodobně již nevyhne! 
Cestou do Vlachie jsem si vzpo-
mněl na jeden povedený díl seriálu 
COMEBACK věnovaný Bruntálu, 
kde se těží bahno, žijí zubaté žáby 
a cesta tam trvá něco mezi 15 až 35 
hodinami. Cesta do Vlachie trva-
la podobně, viditelnost byla tak 
2 metry, cestu nám každou chvíli 
křížila stáda koz, ovcí, obrovské 
žáby a krávy.

„Máme z práce opravdu strach! 
Situace se vymyká kontrole 
a všechno nám tady už padá na 
hlavu a evropské peníze prý už žád-
né nedostaneme!“, svěřuje se mi 
jeden z místních domorodců. 
„No tak už vím, kde se pánové 
scenáristi inspirovali!“, říkám si 
pro sebe. Vlachijcům jsme ihned 
nabídli možnost družby s Bruntá-
lem, včetně zajištění výměnných 
akcí financovaných z fondů EU, 
které by mohly hrozbu práce ještě 
o pár let odložit či úplně přesunout 
na bedra Němců nebo jiných sever-
ních národů. 

„Vyhlaste bankrot, zbavte se eura, 
zaveďte drachmu, devalvujte, pro-
dejte nadbytečný majetek, který 
stejně nepotřebujete, a budete se 
mít skoro tak dobře jako dřív!“, 
radíme s trochou nadsázky Řekům, 
kteří přece jenom trochu zneklid-
něli poté, co se dozvěděli, že ty své 
SUVéčka, vilky a apartmánky seze-
ním před svou prázdnou tavernou 
fakt nezaplatí a hrozba práce nabý-
vá hrozivých rozměrů!
„Práce není tak hrozná jak vypadá, 
i když chápu, že pro národ, který ji 
zná jen z katastrofických a scifi fil-
mů, může být představa práce děsi-
vá! Uvidíte, za pár let se to naučí-
te!“, uklidňuji své řecké přátele.
Valašské království také plánuje 
v roce 2011 otevřít v Athénách kon-
zulát. Pokud již budete mít s prací 

dobré výsledky, měly by se zjed-
nodušit také naše imigrační pod-
mínky a zřejmě časem zrušíme při 
udělování pobytových víz testování 
řeckých imigrantů „na lenost“, 
jako je například test držení lopa-
ty nebo motyky, hrabání sena, test 
z chovu ovcí či koz apod.“, uklidňu-
ju dále Řeky. 
Aby i řečtí bohové věděli, že to 
s expanzí Valašského království 
do Řecka myslíme vážně, a že udě-
láme vše proto, abychom hrozbu 
práce pro naše občany žijící v Řec-
ku odvrátili, vztyčili jsme v jejich 
sídle na Olympu prapor VK! „Snad 
nám bohové na Olympu se záchra-
nou také trochu pomohou! Pán 
Bůh Řekům pomáhej! Pán Bůh 
zaplať!“, modlíme se…

Alexandr Valachopulos 

ZE světa
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program valašského muZEa v přírodě

7. 4. 2011–28. 2. 2012
 Pilně živnosti si dobývají, velký výstavní sál Sušák, výstava 

prezentuje několik vybraných oborů tradiční domácké výro-
by provozované v podhorském prostředí Valašska.

Výstava Městečko pod Radhoštěm, stálá historicko-etnografická 
expozice přibližuje na modelových situacích z dějin Rožno-
va pod Radhoštěm historii i běžný život východomoravské-
ho městečka v průběhu více než sedmi staletí. Sušák Valaš-
ského muzea v přírodě.

Výstava Řeznické řemeslo, expozice o podobách řeznického řemes-
la v první polovině 20. století. Vystaven je starý řeznický krá-
mek s malou dílnou na zpracování masa a také venkovská 
zabíjačka, která byla nedílnou součásti života na vesnici. 
Expozice je výpovědí o minulosti tradičního řemesla, které 
mělo svou nezastupitelnou úlohu v městském i venkovském 
prostředí. Dřevěné městečko – Panská sýpka.

Výstava Výtvarný život na přelomu 19. a 20. století, expozice 
představuje výběr z bohaté výtvarné sbírky VMP. Jádro sbír-
ky tvoří pozůstalost sourozenců Jaroňkových, která byla 
doplňována dary a příležitostnými nákupy celé 20. století 
až do současnosti. Cílem expozice je nejen snaha předsta-
vit návštěvníkům část muzejního fondu, ale pokusit se na 
sbírkovém materiálu muzea a několika výpůjčkách nastínit 
výtvarný život na Valašsku, dokumentovaný ve sbírkách od 
konce 19. století do dvacátých let 20. století. Výstavní pro-
stor v Sušáku, 1. patro.

Výstava Život na Valašsku – opravdu zmizelý svět? Výstava foto-
grafií z archívních fondů Valašského muzea v přírodě. Dobo-
vé záběry v konfrontaci s dnešní muzejní rekonstrukcí. 

26. 2. Masopust, obchůzky masopustních masek a pochovávání 
basy, 14. ročník soutěže ,,O nejlepší valašskou klobásku“ 
a 4. ročník soutěže ,,O nejlepší valašskou tlačenku“.

16. 4. Regionální přehlídka dětských valašských souborů
23. 4. Velikonoce na Valašsku – Bílá sobota, nabídka velikonoč-

ního zboží.
24. 4. Velikonoce na Valašsku – Hod Boží velikonoční, tradiční 

velikonoční a jarní zvyky v podání folklorních souborů.
25. 4. Velikonoce na Valašsku – Červené pondělí, šmigrust 

s programem.
1. 5. Stavění máje, tradiční lidová slavnost s programem.
8. 5. Koncert ke státnímu svátku
14. 5. Jaro na dědině – Velký redyk, oživené expozice s ukázkami 

tradičních jarních prací.
3.–5. 6. Rožnovská valaška, XVIII. ročník Mezinárodního armád-

ního folklorního festivalu. XII. Ročník přehlídky skupin his-
torického šermu.

11. 6. Okénko, divadelní hra Olgy Scheinpflugové v provedení 
souboru Chaos z Valašské Bystřice.

1. 7. Absolventské představení školy mladých odzemkářů
1.–3. 7. Rožnovské slavnosti
5.–6. 7. Zvonečkový jarmark
9. 7. Hejův nožík, 15. ročník mezinárodního setkání řezbářů.
10. 7. Ozvěny Valašského Slavína – Marie Podešvová
16. 7. Pekařská sobota, 18. ročník – oslava cechu pekařského, 

ochutnávky pečiva.
17. 7. O valašského primáška, závěrečný koncert týdenních tvůr-

čích dílen.
23. 7. Romská píseň, 17. ročník mezinárodního festivalu. 
24. 7. Anenská pouť, Krojované procesí z farního kostela, pouťo-

vá slavnost v Dřevěném městečku.
30. 7. Den řemesel a setkání kovářů
31. 7. Olšava šedesátiletá
5.–7. 8. Jánošíkův dukát, XIII. ročník mezinárodního festivalu slo-

venského folkloru v ČR. XI. ročník mistrovství Valašského 
království ve stloukání másla.

13.–14. 8. Starodávný jarmark
20. 8. Sotva sa narodíš, už ti verbíš píše…, medailon k padesáti-

nám SPT Javořina. 
21. 8. Odpoledne s Kotárankou, koncert dechové hudby 

z Lužné. 
27. 8. Výlet do Mlýnské doliny
28. 8. Z druhé strany Radhoště – ozvěny frenštátského 

festivalu
11. 9. Muzicírování se Soláněm, koncert cimbálové muziky 

Soláň s hostem FS Cifra z Uherského Hradiště.
17. 9. Běh rodným krajem Emila Zátopka, 9. ročník memoriálu 

olympijského vítěze.
24. 9. Podzim v zahradě a chalupě, oživené expozice s ukázkami 

tradičních podzimních prací.
28. 9. Koncert dechové hudby ke státnímu svátku
30. 9. Podzimní putování s broučky Valašským královstvím, 

Dětský lampionový průvod s programem pořádaným ve 
spolupráci s městskou knihovnou a T klubem – kulturní 
agenturou.

22. 10.–2. 11. Úroda z polí, zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex
5. 12. Mikulášský podvečer, od 13.00 hodin prohlídka areálu 

s mikulášskou nadílkou. 
6.–9. a 12.–15. 12.
 Vánoce na dědině, tradiční program pouze pro objednané 

školy a skupiny.
10. 12. Vánoční jarmark, nabídka dárků tradičních řemeslníků 

s bohatým zvykoslovným programem, oživené expozice ve 
Valašské dědině.

15. 12. Vánoční setkání v Janíkově stodole
17.–18. 12. Živý Betlém, od 17.00 hodin – lidová hra o narození Ježíše 

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

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

„lašská brána… vašE brána do bEskyd“
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Rozmanité území na severovýchodní Moravě v podhůří Beskyd, zahrnu-
jící město Kopřivnici s automobilovými klenoty značky Tatra, Štramberk 
označovaný za Moravský Betlém, Freudův Příbor, který je jedním z nej-
starších měst na severovýchodní Moravě, či hudbou protkané Hukvaldy.

Lašská brána skýtá nevšední kombinaci řady pozoruhodností. Vstupte do 
ní a poznejte dosud nepoznané, objevte malebná zákoutí lesů a zřícenin 
hradů, kouzlo čarovných rozhledů, důstojnost památných staveb či příbě-
hy slavných osobností.

lezecké cvičné skály (arboretum a botanická zahrada)turistické zajímavosti parkovištěP

1 Technické muzeum Tatra
2 Lašské muzeum
3 Muzeum Fojtství
4 Rozhledna na Bílé hoře
5 Zřícenina hradu Šostýn
6 Hrad Štramberk
7 Muzeum Zdeňka Buriana

8 Muzeum Novojičínska
9 Jeskyně Šipka, hora Kotouč 

a Národní sad
10 Botanická zahrada a arboretum
11 Panoptikum a muzeum starých 

tisků a lidové keramiky
12 Aqua Terra

13 Městská památková rezervace
14 Rodný dům Sigmunda Freuda
15 Muzeum a pamětní síň S. Freuda
16 Prchalov – Kaple sv. Jana 

Sarkandra
17 Skotnice – Hončova hůrka
18 Zřícenina hradu Hukvaldy s oborou
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19 Památník Leoše Janáčka
20 Exotic
21 Tropic
22 Muzeum cínu
23 Kozlovice – Areál Fojtství 

a obecná škola
24 Kostel sv. Kateřiny
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Muzeum Zdeňka Buriana
Muzeum světoznámého malíře pravěku a dob-
rodružství, který část svého života prožil ve 
Štramberku. 
Zauličí 456, tel.: +420 558 840 619,
mzb@stramberk.cz, www.zdenekburian.cz 
otvírací doba: IV–IX: 2–7: 9.00–12.00, 12.30
až 17.00, X–III: 2–7: 9.00–12.00, 12.30–16.00

Muzeum
Novojičínska 
Náměstí 31, tel.: +420 556 852 284, 
ovmnj@atlas.cz, www.muzeum.novy-jicin.cz
Z důvodu rekonstrukce dočasně mimo provoz

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

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

Lašské muzeum 
Stálá expozice věnovaná někdej-
ší místní továrně na hliněné zboží 
a kopřivnickým rodákům, zejmé-
na pak malíři a ilustrátoru Zdeňku 
Burianovi.
Sad Dr. E. Beneše 226,

tel.: +420 556 801 138, vila@tatramuseum.cz, www.tatramuseum.cz
otvírací doba: V–IX: 2–7: 9.00–17.00, X–IV: 2–7: 9.00–16.00

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

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

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

Technické muzeum Tatra + expozice
Emila a Dany Zátopkových   

ŠTRAMBERK
MěSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVAcE

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

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

Hrad Štramberk  

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

„lašská brána… vašE brána do bEskyd“



10

z
á

ž
it

k
o

v
é

 n
o

v
in

y

www.lasska-brana.cz

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

Tropic
Tropické a subtropické rostliny.
Hukvaldy 51,
tel.: +420 603 592 173,
+420 558 699 354,
tropichukvaldy@seznam.cz,
www.tropichukvaldy.cz
otvírací doba: VI–IX: 2–7, X–V: 
4–7, SV 9.00–18.00

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

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

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

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

Botanická zahrada 
a arboretum
Rozmanitá fauna i flóra, jurské vápen-
ce, kamenný labyrint, propasťové jes-
kyně. tel.: 732 170 019, otvírací doba:
IV–IX: 2–7: 10.00–17.00
 

Panoptikum a muzeum starých tisků
a lidové keramiky

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

Památník Leoše 
Janáčka
Nachází se v domě, ve kterém žil Leoš 
Janáček těsně před svou smrtí.
Hukvaldy 95, tel.: +420 558 699 252,
PLJHukvaldy@janacek-nadace.cz,  
www.janacek-nadace.cz
otvírací doba: 2–7, IV, X: 10.00–16.30, V, 
IX: 10.00–17.00, VI–VIII:10.00–18.00

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

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

Zřícenina hradu Hukvaldy s oborou

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

Prchalov – Kaple sv. 
Jana Sarkandra
Kaple připomíná světce, který v Pří-
boře nějaký čas žil a navštěvoval zde 
farní školu. Podle pověsti na tomto 
místě vyvrtal nožem v zemi díru, jež 
se ihned naplnila znamenitou vodou 
s léčivými účinky.

Skotnice – 
Hončova hůrka
Významná mineralogická 
lokalita, přírodní zajíma-
vost. Volně přístupné. 

Zahrnuje téměř šedesát staveb na náměstí a v jeho bezprostředním okolí, 
piaristickou kolej s muzeem a knihovnou a rodný dům Sigmunda Freuda.

Rodný dům Sigmunda
Freuda 
Dům byl zrekonstruován do podoby 
z druhé poloviny 19. století. Nachází se 
v něm stálá expozice představující svě-
toznámého zakladatele psychoanalýzy 
jako člověka, který měl rád humor.

Zámečnická 117, tel.: +420 556 722 200, rodnydum@seznam.cz,
www.pribor-mesto.cz, otvírací doba: IV–IX: 2–7: 9.00–17.00, X–III: 2–7: 
9.00–16.00

PŘíBOR
Město Příbor je jedním z nejstarších měst severovýchodní Moravy. Jeho 
historické centrum bylo v dubnu roku 1989 vyhlášeno městskou památ-
kovou rezervací (MPR). Rozkládá se na březích řeky Lubiny, ze tří stran je 
lemováno krásnou scenérii předhůří Beskyd s vyhlídkou na Štramberskou 
Trúbu, Hukvaldy a staroslavný Radhošť. Toto půvabné okolí a městská 
památková rezervace nabízí zajímavá panoramata, komorní a malebná 
zákoutí, vzácné stavební detaily nebo ojedinělé ukázky gotické, barokní, 
secesní a funkcionalistické architektury.

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

Městská památková rezervace

Kulturní a společenské akce v Lašské bráně Beskyd na rok 2011

11. 2. Dětský maškarní bál, Kulturní dům Štramberk, 15.00 h., 
Dům dětí a mládeže, pobočka Štramberk

12. 2. Ples junáků, Kulturní dům Štramberk, Český junák Štramberk
17. 2. Křest knihy Jaroslavy Grobcové, zasedačka KD v 16.00 h., 

město Štramberk
19. 2. Maškarní karneval mateřské školy a 1. st. ZŠ, společenský 

sál ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy
26. 2. cigánský bál – Kulturní dům Štramberk, rodina A. Cigána
4.–5. 3. Pochovávání basy – SDH Rychaltice
5. 3. Končinový bál – Kulturní dům Štramberk, divadelní spolky 

Štramberka
5. 3. 6. Štramberský masopust, Šmíra-Print a. s.
11. 3. Ples SDH Hukvaldy
11. 3. Zahájení divadelní přehlídky, Kulturní dům Štramberk, 

Divadelní spolek Kotouč Štramberk 
18. 3. Divadelní přehlídka, Kulturní dům Štramberk
23. 3. Divadelní přehlídka, Kulturní dům Štramberk

1. 4. Divadelní přehlídka, Kulturní dům Štramberk
4. 4. Velryba Lízinka, Pohádka pro děti, Kulturní dům Štramberk, 

představení pro školy, 8.00 nebo 10.00 h., Štramberk
8. 4. Divadelní přehlídka, Kulturní dům Štramberk
8.–9. 4. Kopřiva, divadelní workshop, Cachnin Kopřivnice
15. 4. Závěr divadelní přehlídky, Kulturní dům Štramberk, Diva-

delní spolek Kotouč Štramberk
23. 4. Po stopách Zdeňka Buriana – turisticko-naučná procházka, 

fa Šmíra-print, a. s., Ostrava, město Štramberk, Klub českých 
turistů

24.–25. 4. Hradní velikonoční jarmak, Hrad Hukvaldy
30. 4. Kladivo na čarodějnice, Hrad Hukvaldy
30. 4. Jarní probuzení, veselé a hravé otevření nové sezony na 

Štramberské Trúbě. Hry a veselé soutěže. Večerní promítání 
pod Trúbou. Trúba otevřena až do večera. Valašské království

nedatováno Konference k 105, výročí narození Zd. Buriana a vzniku 
nové expozice, město Štramberk, MZB

„lašská brána… vašE brána do bEskyd“
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1. 5. Kladivo na čarodějnice, Hrad Hukvaldy
7. 5. Sraz historických vozidel, Hrad Hukvaldy
14. 5. Jarní pochod Po zarostlém chodníčku, Celostátní akce KČT 

Hukvaldy
14.–15. 5. Hradní slavnosti – velkolepé otevírání hradu Hukvaldy
15. 5. „Za nebeskou bránou – od Hromnic do svatého Jána“, 

autorka PhDr. Anna Hrčková, spoluúčinkuje Valašský voj-
voda, komorní orchestr Pavla Josefa Vejvanovského z Nové-
ho Jičína a sólisté štramberského chrámového sboru, město 
Štramberk

21. 5. 6. Narozeniny Městského pivovaru, Šmíra-Print a. s.
21.–22. 5. Jak se stát rytířem, Hrad Hukvaldy
28.–29. 5. Dětský den, Hrad Hukvaldy
nedatováno Diskotéka pro nás aneb texasky povoleny, Kulturní dům, 

město Štramberk
4.–5. 6. Život ve středověku, Hrad Hukvaldy
5. 6. Štramberská pouť
12. 6. Hukvaldský brnkot, Hrad Hukvaldy 
19. 6. Rytíři na hradě, Hrad Hukvaldy
25. 6. Zahájení festivalu Janáčkovy Hukvaldy, Hrad Hukvaldy
28. 5. Mejdan za školou – Den dětí (Akce se bude konat u školy, 

v sále pouze v případě nepříznivého počasí), ZŠ a MŠ Leoše 
Janáčka Hukvaldy

18. 6. Trynity Party, farnost Rychaltice
18. 6. Štramberský flamendr, Šmíra-Print a. s.
18. 6. Soutěž o nejlepší Štramberské ucho, Kulturní dům, město 

Štramberk
24.–26. 6. Dny města Štramberka. Bohatý kulturní program v Národ-

ním sadu ve Štramberku pro děti i dospělé
26. 6. Vyhodnocení Soutěže o nejlepší Štramberské ucho, město 

Štramberk.
2.–3. 7. Sympozium uměleckých kovářů na Trúbě. Dvoudenní 

kovářské sympozium doplněné o další řemeslné dílny. Večerní 
promítání pod Štramberskou Trúbou. Valašské království

3.–4. 7. Bylo-nebylo, Hrad Hukvaldy
5. 7. Ve jménu boha, Hrad Hukvaldy
6. 7. Ve jménu pravdy, Hrad Hukvaldy
3. 7. Primiční mše sv. – Aleš Pisařovic, farnost Rychaltice
3. 7. Promenádní koncert, Národní sad ve Štramberku, 15.30 h., 

město Štramberk
9. 7. Strašidelný večer, Hrad Hukvaldy
10. 7. Promenádní koncert, Národní sad ve Štramberku, 15.30 h., 

město Štramberk
16.–17. 7. Rytíři na hradě a večerní show, Hrad Hukvaldy
17. 7. Promenádní koncert, Národní sad ve Štramberku, 15.30 h., 

město Štramberk
24. 7. ukončení festivalu Janáčkovy Hukvaldy, Hrad Hukvaldy
24. 7. Promenádní koncert, Štramberku, město Štramberk
30. 7. Za pravdu a kalich – pátý ročník dobývání hradu Hukvaldy 

– husitské války
6. 8. Hradní pověsti, Hrad Hukvaldy
7. 8. Promenádní koncert, Národní sad ve Štramberku, 15.30 h., 

město Štramberk
13. 8. Večerní sjezd strašidel aneb bojíme se ještě jednou, Hrad 

Hukvaldy
13. 8. Pouť v Hájově, farnost Rychaltice
13. 8. Pokrmy našich předků. Tradiční i netradiční forma jídel, stolo-

vání ve stylovém provedení, doplněné o různé soutěže a ochut-
návky specialit na hradě Štramberk. Valašské království

14. 8. Promenádní koncert, Národní sad ve Štramberku,15.30 h., 
město Štramberk

20.–21. 8. Zvěřinové hody, Hrad Hukvaldy
21. 8. Promenádní koncert, Národní sad ve Štramberku,15.30 h., 

město Štramberk

27.–28. 8. Bylo-nebylo, Hrad Hukvaldy
28. 8. Promenádní koncert, Národní sad ve Štramberku,15.30 h., 

město Štramberk
3. 9. Zahradní slavnost dožínková, farnost Rychaltice
10.–11. 9. Slavnostní ukončení letní sezony, Hrad Hukvaldy
10.–11. 9. Dny evropského dědictví ve Štramberku, město Štramberk
25. 9. Krmáš Sklenovský, farnost Rychaltice
nedatováno Festival štramberského kina
17. 9. Zátopkovy schody. Další ročník soutěže v běhu do schodů na 

čas. Kromě hlavních 2 kategorií soutěže budou na místě i dal-
ší sportovní disciplíny. Hrad Štramberk, Valašské království

9. 10. Krmáš Hájovský, farnost Rychaltice
16. 10. Krmáš Rychaltický, farnost Rychaltice
14. 5. Podzimní pochod Po zarostlém chodníčku, Celostátní akce 

KČT Hukvaldy
29. 10. Štramberská strašidla, Šmíra-Print a. s. 
nedatováno Divoké kočky, originální travesti show, Kulturní dům 

Štramberk 
nedatováno Hraná pohádka pro děti, město Štramberk
1. 10. Štramberské dýňobraní. 3. ročník soutěže o nejlepší vyře-

závanou dýni. Řemeslná dílna, večerní promítání na hradě 
Štramberk. Valašské království

11. 11. Posezení u cimbálu, Kulturní dům ve Štramberku, 18.00 h., 
město Štramberk

13. 11.  Výstava Štramberské Vánoce, Muzeum Zdeňka Buriana, 
město Štramberk

20. 11. Krmáš Hukvaldský, farnost Rychaltice
23. 11.  Předadventní koledování aneb Vánoce buďtež vítány, 

náměstí ve Štramberku, 17.00 h., město Štramberk a ZŠ
23. 11.  Předvánoční jarmark, Kulturní dům Štramberk, město 

Štramberk a školy
27. 11. Pouť Ondřejská, farnost Rychaltice
nedatováno Výtvarná dílna pro školy
3. 12. Za Mikulášem a Čertem. Mikuláš a Čert na Trúbě, vánoční 

zvyky, ukázka tradičních technik výzdoby – jablkový svícen, 
vánoční punč, v řemeslné dílně zdobení domácích perníků, 
vánoční koledy na hradě Štramberk. Valašské království

3. 12. Štramberský Mikuláš, Šmíra-Print a. s.
3. 12. Mikulášská pohádka pro děti, 13.00 h., Kulturní dům, měs-

to Štramberk, Divadelní soubor Pod věží Štramberk
4. 12. Pouť v Rychalticích, farnost Rychaltice
nedatováno Vánoční koncert, město Štramberk 
26. 12. Živý betlém – Národní sad, pořádají divadelní spolky, chrá-

mový sbor, schola, město Štramberk
31. 12.  Silvestr pod Trúbou, Šmíra-Print a. s.

Kulturní a společenské akce v Lašské bráně Beskyd na rok 2011

„lašská brána… vašE brána do bEskyd“
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„lašská brána… vašE brána do bEskyd“

Vychutnejte si Štramberk se vší 
romantikou, která tomuto maleb-
nému městu, zvanému „Morav-
ský betlém“ patří. Ubytujte se 
v některé ze stylových dřevěných 
roubenek a dopřejte si jedinečnou 
relaxaci v pivních lázních, solné 
jeskyni a poznejte i kus historie 
tohoto města.

Užijete si pivní koupel v dřevěných kádích… každý zvlášť nebo společně ve 
dvojvaně. Pivní lázeň obsahuje jedinečné složení minerálních látek a vita-
mínů, které jsou produkovány při výrobě a zrání piva. Lázeň je doplněná 
solí z Mrtvého moře s blahodárnými účinky a unikátní aromaterapií. Po 
20minutové lázni si odpočinete v relaxační místnosti s nádherným výhle-
dem na malebné městečko Štramberk. Při pivní lázni si vychutnáte i míst-
ní kvasnicové pivo Trubač. Další procedurou, která vás čeká je 45minu-
tový odpočinek v sousedící solné jeskyni. Stylové dřevěné roubenky se 
nachází v podhradí hradu Štramberk – U Čertovského úlu, Orlí hnízdo, 
Na Dlani, U Tížků aj. Věrohodnost atmosféry lidových domácností vám 
umožní vcítit se do způsobu bydlení i života našich předků. Pro náročnější 
můžeme zajistit luxusní ubytování v některém z hotelů či penzionů přímo 
v historickém centru Štramberka.
Ke Štramberku neodmyslitelně patří i návštěva hradu, kde můžete pro-
táhnout tělo výstupem na Štramberskou Trúbu, 40metrovou válcovou 
gotickou věž, ze které budete mít Štramberk jako na dlani. Věž sami pro-
vozujeme a otevřeme Vám ji kdykoliv si budete přát.

Obsah balíčku:
• Ubytování v roubence pro 2 osoby – apartmán se sociálním zařízením 
a připojením na internet – Wifi, možnost ubytování s domácím zvířetem 
a uschování jízdního kola, v některých roubenkách je i vybavená kuchyňka.
• Pivní lázeň pro 2 osoby (dvojvana) se skládá z 20 minut koupele, 40 
minut relaxace a neomezené konzumace piva během procedury.
• Pobyt v Solných jeskyních Štramberk pro 2 osoby.
• Volné celodenní vstupy na Štramberskou Trúbu (možnost domluvit 
i noční prohlídku) pro 2 osoby.
• Volný vstup do Muzea starých tisků, lidové keramiky a Panoptika pro 2 
osoby.
• 2 Hrstky – oficiální platidlo naší turistické chaty Dr. Hrstky pod Trúbou
• Dárkový balíček: Pamětní list, pohlednice VK.

Tělesné předpoklady: Pivní lázně jsou vhodné pro každého, nicméně lidé 
trpící vysokým krevním tlakem, srdečními choro-
bami, křečovými žilami apod. by se měli o vhod-
nosti pivní lázně poradit se svým lékařem. Pivní 
lázně se nedoporučují osobám po operacích srdce 
a těhotným ženám.

celkový čas: Ve Štramberku doporučujeme strávit minimálně 
den a noc. Na to, abyste si štramberskou roman-
tiku vychutnali dostatečně, zůstaňte alespoň na 
víkend.

Počet účastníků: Balíček je určen pro 2 osoby. Dvojic však může být 
více, kapacita pivních lázní je 8 osob najednou, 
kapacita všech roubenek je cca 20 osob.

Oblečení, vybavení: Pivní koupel je možná v plavkách i bez. Ručníky 
a župany Vám zapůjčí lázně. 

Sezona, počasí: Celoročně, realizace služby není závislá na počasí.
Kdy objednávat: Čím dříve, tím lépe.
Lokalita: Štramberk.
Orientační cena: POH 165 489, 2 osoby/1 noc 3 499 Kč
 POH 166 490, 2 osoby/2 noci 5 098 Kč
 Uvedené ceny neplatí o Vánocích a na Silvestra.

Víkend ve Štramberku s pivními lázněmiHrdinové všech turistů
Pro turistu je hrdinou ten, kdo mu 
poradí a doporučí, kde nejlépe 
uspokojí všechny své smysly, kde 
se dobře vyspí, nají, napije, poba-
ví, protáhne tělo, poučí atd. A kdo 
by mohl tyto parametry splňovat? 
Na scénu nastupují hrdinové, kteří 
jsou ochotni splnit vám v podstatě 
každé vaše přání. Hrdinové, kteří 
jsou připraveni pomoci 365 dnů 
v roce. Nejenom, že poskytnou veš-
keré potřebné turistické informace, 

ale nabízí i další služby – kompletní 
kopírovací služby, prodej vstupe-
nek na zajímavé místní akce, vyba-
ví vás milými suvenýry… no prostě, 
na co si jen vzpomenete. Tito tzv. 
superinformátoři sídlí v samém 
centru turistické destinace Laš-
ské brány – v Kopřivnici v budově 
Kulturního domu. Vede k nim sto-
pa značená zeleným „íčkem“ … 
V Turistickém informačním centru 
Kopřivnice vám ukážeme cestu!

informační centrum Kopřivnice 
doporučuje

Co nesmíte vynechat při návštěvě 
města Štramberk? 

www.stramberskatruba.cz 
Kdo tam nevyleze, neuvidí!

Vítejte 365 dní v Lašské bráně Beskyd

Balíčky zážitků v Lašské bráně:

www.balickyzazitku.cz 
Vyberte si aktivitu dle svého gus-
ta! Připravíme Vám program na 
míru!

www.lasska-brana.cz turis-
tický portál s informacemi nejen 
o Kopřivnici, Hukvaldech, Štram-
berku a Příboře
Lašská brána Beskyd – vaše brána 
do Beskyd!
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hlásání Z trúby

Jaroňkova útulna v novém kabátě
Není chvíle, kdy by naše hlavičky 
makovičky nepřemýšlely, jak ještě 
více vylepšit prostředí, do kterého 
už teď tak rádi chodíte. Tentokrát 
jsme ještě více zútulnili už tak útul-
nou Jaroňkovu útulnu a její galerii 
lidového řemesla, kterou jsme nově 
uspořádali a docílili tak většího 
prostoru a příjemnějšího vystavení 
tradičních lidových výrobků. Rov-
něž jsme tuto galerii pojali mno-
hem interaktivněji – zakoupili jsme 
krásný mikroskop, pod kterým 
se můžete podívat na různorodý 
povrch minerálů a polodrahoka-

mů, které zde mám v prodeji. Taky 
je možné všechny vystavené před-
měty řádně „osahat“ a to nejlepší 
– na vlastní ruce pocítit úžasné 
kouzlo tisíců drobných polodraho-
kamů, ve kterých se můžete pořád-
ně prohrabat!
Současně s novým vzhledem gale-
rie jsme si pro vás připravili i další 
službu, kterou rozhodně využijete 
– půjčování dalekohledů. Za pou-
hých 10 kč máte možnost si ještě 
více vychutnat nádherné panorama, 
které štramberská Trúba nabízí.

Na vaši návštěvu se těší Tým VK

Květnem to začne!
Na začátek sezony chystáme něko-
lik příjemných překvapení a zásad-
ních změn v areálu Hradu Štram-
berka. Největší změnou bude nový 
výstavní systém přímo ve věži Trú-
bě, který zahájí obrazová výstava 
historie Štramberka.
Neméně příjemnou, ba dokonce 
možná ještě příjemnější změnou, 
bude naše druhá novinka, kterou 
se stane Vinný sklípek pod cha-
tou Dr. Hrstky. Můžete tak přijít 

a ochutnat vskutku 
skvělá vína z celé-
ho světa, a nebo 
dokonce využít plá-

novaných akcí a zúčastnit se našich 
nevinně vinných cest kolem světa.
Pokud jste tedy na Trúbě již byli 
a říkáte si, „co nového tam tak 
můžu vidět?“, tak věřte, že nyní 
budete rozhodně koukat, protože 
tohle jste na Trúbě ještě neviděli!

Jan Bartoš

365 dní otevřená Trúba
Vážení turisté, přátelé, Štram-
beráci, 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 repub-
lice, který bude takto přístupný 

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

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

ŠTRAMBERSKÁ TRÚBA

Kopec 77, 742 66 Štramberk, tel.: +420 774 668 045

truba@valasske-kralovstvi.cz • www.stramberskatruba.cz

Nepijete alkohol?
Dáme vám poslední ránu!

Nebojte se, neberte nás doslova! 
Poslední ránu vám skutečně dáme, 
ale ve skleničce! Pro všechny absti-
nenty, řidiče i ty, kteří zrovna nema-
jí chuť dát si alkohol, jsme vynalezli 
nápoj nealkoholický! Podáváme 
jej v panákových skleničkách, leh-
ce teplý, tak akorát na „kopnutí“! 
Cena je také lákavá, a to pouhých 
dvacet korun! 
A navíc! Tento panák nejenže je bez 
alkoholu, díky tajným přísadám je 
také zdraví prospěšný, nachlazení 
a rýmy zbavující!
Neváhejte a poslední ránu si s námi 
dejte!

pracovníci Chaty Dr. Hrstky

Akce na Štramberské Trúbě v roce 2011
30. dubna Jarní probuzení
Veselé a hravé otevření nové sezony na Štramberské Trúbě. Hry a soutěže. 
Večerní promítání pod Trúbou. Trúba otevřena až do večerních hodin.

2.–3. července Sympozium uměleckých kovářů na Trúbě
Dvoudenní kovářské sympozium doplněné o další řemeslné dílny. Večerní 
promítání pod Trúbou.

13. srpna Pokrmy našich předků
Tradiční i netradiční forma jídel, stolování ve stylovém provedení, doplně-
né o různé soutěže a ochutnávky specialit.

17. září Zátopkovy schody
Další ročník soutěže v běhu do schodů na čas. Kromě hlavních dvou kate-
gorií soutěže budou na místě i další sportovní disciplíny.

1. října Štramberské dýňobraní
3. ročník soutěže o nejlepší vyřezávanou dýni. Řemeslná dílna, soutěže, 
večerní promítání.

3. prosince Za Mikulášem a Čertem
Mikuláš a Čert na Trúbě, vánoční zvyky , ukázka tradičních technik výzdo-
by – jablkový svícen, vánoční punč, v řemeslné dílně zdobení domácích 
perníků, vánoční koledy.

Mimo výše uvedený program bude v areálu probíhat ještě promítání fil-
mových pohádek v letním kině, výstava ve věži Štramberská Trúba a bese-
dy s cestovateli a zajímavými lidmi. Podrobný přehled a informace o dění 
v areálu naleznete na www.stramberskatruba.cz.
Změna programu vyhrazena!

Vinný sklep pod Trúbou
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NOVý JiČíN
bájEčná místa a aktivity 2011 – nov ý jičín

aktiVity V noVéM Jičíně

  Bowling

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

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

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

  Cykloturistika

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

  Fit Centra

American Fitness
U Grasmanky 2/4, 741 01 Nový Jičín
tel.: 736 769 684, 732 163 306
web: www.american-fitness.cz

Fit centrum caesar
Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín
tel.: 602 456 960, 721 410 672
web: www.fitnesscaesar.tym.cz
e-mail: caesarfitness@atlas.cz
Július Botoš

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

Tatrovanka Nový Jičín
B. Martinů 1884/1,
741 01 Nový Jičín, tel.: 556 770 713
web: www.tatrovanka.cz
e-mail: ifo@tatrovanka.cz,
tělocvična, spinning, wellness, fit-
ness, squash, badminton, tenis

  golF

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

tel.: 776 804 229, www.1mgk.elist.cz
e-mail: 1mgk@seznam.cz
mgknj@klub.cgf.cz

  inline Bruslení

Cyklostezka – 3m široký asfaltový 
pás v délce 1,65 km – začíná ul. 
Slezská v Novém Jičíně a končí 
u silnice č. II/482 z Nového Jičína 
na obec Rybí, která je vhodná i pro 
bruslaře.

  koně a JíZdárny

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

	 No v ý	Ji č í N

Malebný Nový Jičín je nejen městem kul-
turních památek a zajímavostí, ale také 
městem sportu a zábavy, a to v jakékoli 
roční době. Chystáte-li se město navštívit 
v zimním období, určitě se zde nebudete 
nudit.
Mezi tradiční zimní sporty v Novém Jičíně 
patří lyžování, jehož začátky jsou zazna-
menány kolem roku 1935. V roce 1966 byl 
vybudován první lyžařský vlek na severním 
svahu Svince, který se nachází pouhé 3 km 
od centra města. V roce 1981 byla na Svin-
ci vybudována lyžařská sjezdovka spolu 
s lyžařskou chatou. Hlavní sjezdovka je 
dlouhá 480 m a má převýšení 120 m. Svah 
je uměle zasněžován a každý večer se upra-
vuje. Denně je zde také možnost večerního 
lyžování při umělém osvětlení. 
Lyžařský areál na Svinci je připraven i na 
běžkaře, pro které je strojově upravováno 
více než 12 km běžeckých stop především 
v okolí lyžařské chaty na vrcholu Svince. 
Trasa „Svinec“ a „Svážnice“ nabízí krás-
né výhledy na Moravskoslezské Beskydy 
a Čerťák v údolí stejnojmenné přehra-
dy. Trasy navazují v těsné blízkosti i na 
5600 m dlouhou „Magistrálu“. Běžka-
řům na Novojičínsku jsou k dispozici 
i další trasy o celkové délce přes 20 km, 
které přímo navazují na podbeskydské 

běžecké tratě, po nichž se můžete dostat 
až pod vrchol Velkého Javorníku a dále 
do oblasti Radhoště. Také souvislý dese-
tikilometrový úsek cyklotrasy „Palackého 
stezka“ se v zimě stává vynikající tratí pro 
běžkaře, která rovněž navazuje na dalších 
více než padesát kilometrů běžeckých tratí 
v Beskydech.
Ani samotné město neusíná zimním spán-
kem. Ve městě najdete krytá sportoviště 
pro tenis, squash, badminton, bowling či 
kuželky a nechybí zde ani krytý bazén se 
saunou. Bohatý kulturní program nabízí 
vždy Beskydské divadlo, kino Květen, 
Městské kulturní středisko nebo Žerotín-

ský zámek, sídlo Muzea Novojičínska, se 
svou unikátní sbírkou klobouků, které se 
ve městě vyrábějí již od roku 1799. Dále 
jsou zde k vidění výtvarná díla nejvý-
znamnějších umělců Novojičínska nebo 
historická expozice města prezentující 
období od prvopočátků do konce 20. sto-
letí. Kromě stálých expozic jsou v muzeu 
ke zhlédnutí i další výstavy. 
Nejstarší částí a chloubou Nového Jičína 
je však pravidelné čtvercové náměstí, 
lemované na všech čtyřech stranách 
měšťanskými domy s podloubím, které 
je považované za jedno z nejkrásnějších 
v naší zemi. Právě zde, na centrální ploše 
náměstí, přivítáme svátky jara v podobě 
Velikonočních trhů, které proběhnou 
v týdnu od 18. do 23. dubna a symbolicky 
tak zakončíme dlouhou zimní sezonu.

informační centrum Nový Jičín
Úzká 27, 741 01 Nový Jičín
Tel.: +420 556 711 888
e-mail: icentrum@novy-jicin.cz
web: www.icnj.cz
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bájEčná místa a aktivity 2011 – nov ý jičín

Farma Nový Jičín-Žilina
Beskydská (bývalý areál VFU Brno 
ŠZP NJ), 741 01 Nový Jičín
tel.: 732 724 975
web: www.farmanj.wbs.cz
e-mail: farmami@seznam.cz
Služby v oblasti jezdeckého sportu, 
volnočasových aktivit, agroturis-
tiky, ustájení koní, lekcí jezdectví. 
Nutno objednat.

Zemědělská usedlost Bludička
Bludovice 9, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 704 046 (20.00–21.00 h.)
web: www.bludicka.wbs.cz
Bludicka.Bludovice@seznam.cz
manželé Žitníkovi
Jezdecký oddíl, individuální vyjížď-
ky pro dospělé, prázdninové pobyty 
pro děti, kurzy pro začátečníky.

 kouPaliště
  a Vodní PloChy

Krytý a venkovní bazén
Novosady 10, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 704 060, www.basketnj.cz
e-mail: info@basketnj.cz
Areál nedaleko centra města, umě-
lá nádrž, správcem areálu je bas-
ketbalový klub, krytý a venkovní 
bazén, tobogán, hřiště, basketba-
lová hala, hotel, restaurace.

Přírodní koupání – nádrž Čerťák
přehrada s travnatým břehem, pís-
čitou pláží, vstup dlážděný i písči-
tý, občerstvení ve stylové hospodě 
Čertův mlýn.

  kryté BaZény

Krytý a venkovní bazén
Novosady 10, 741 01 Nový Jičín

tel.: 556 704 060–1, 556 701 600
www.basketnj.cz, info@basketnj.cz

  kuželky

Kuželna Nový Jičín
Divadelní 18, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 708 454, 739 201 547
Oddíl kuželky TJ Nový Jičín

  leZeCké stěny

umělá lezecká stěna
Tělocvična Mendelovy střední školy
Provozní doba pro veřejnost: čt: 
18.00–20.00 h. Kontaktní osoba: 
Mgr. Jaromír Dobiáš
tel.: 556 414 777, 556 414 761
divadelni@mendelova-stredni.cz

  MinigolF

Minigolf – Na Skalkách
Skalky, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 708 817, 777 780 520/522
web: www.nemeckova.com
nemeckova@nemeckova.com

  ryBoloV

Nádrž Čerťák
741 01 Nový Jičín

Rybolov pro každého
Rybářský areál „U rybníčku“
Ondřej Blaha
Žilinská 2188, 741 01 Nový Jičín
tel.: 602 777 957, 724 100 269 
e-mail: komplexjicin@seznam.cz
http://www.urybnicku.webnode.cz
Rybaření bez rybářského lístku, 
příprava chycených ryb, občerstve-

ní, ubytování, pořádání firemních 
akcí

  sauny

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

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

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

  skateParky

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

  solné Jeskyně

Siesta – solná jeskyně
Masarykovo náměstí 7,
741 01 Nový Jičín
tel.: 556 315 244
web: www.solnajeskyne-nj.cz
e-mail: siesta@solnajeskyne-nj.cz

  sPinning

Tatrovanka Nový Jičín
B. Martinů 1884/1,
741 01 Nový Jičín
tel.: 607 586 619, 556 770 713
web: www.tatrovanka.cz
www.incentrumnj.cz
e-mail: info@tatrovanka.cz

Fit centrum caesar
Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín
tel.: 602 456 960, 721 410 672 
web: www.fitnesscaesar.tym.cz
e-mail: fitness.caesar@email.cz
Július Botoš

  squash

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

  tenis

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

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

Tenisové kurty
Divadelní, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 711 449
web: www.tjnj.cz
9 antukových kurtů, občerstvení

  ZiMní stadiony

Zimní stadion TJ Nový Jičín
Divadelní 18, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 707 941
Bruslení pro veřejnost: září až bře-
zen: čt a ne 16.30–17.45 h.
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výběr Z balíčků Zážitků

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

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

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

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

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

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

ník-Skalka, Radhošť, Pustevny, Velký Javorník.
Kód balíčku: AKT 004 012
Orientační cena: 2 250 Kč včetně DPH

Letem nad valašským světem – tandemový let

Chcete zdokonalit své řidičské 
dovednosti? Chcete lépe zvládat 
svůj vůz v krizových situacích? 
Pro  začátečníky i profesionály 
jsme ve spolupráci s Centrem 
bezpečné jízdy v Ostravě při-
pravili školu smyku na speciální 
kluzné desce s kurzem bezpečné 
jízdy, kde ve svém vlastním voze 
získáte návyky, které vám mohou 
v budoucnu zachránit život…

Obsah balíčku: • Škola smyku a zdokonalení řidičských dovedností ve 
vlastním voze klienta. Centrum bezpečné jízdy Libros Ostrava je techno-
logicky nejmodernější polygon v ČR pro řidiče, jehož součástí je i speciální 
smyková deska pro vyvolání simulovaného smyku i pro nákladní automo-
bily (celková hmotnost do 40 tun). Jediná v ČR! • Teorie a praktické jízdy 
• Pojištění • Během celého programu bude pro hosty připraven nevšední 
catering.

Tělesné předpoklady: Bez omezení. Určeno pro osoby starší 18 let.
celkový čas: 4 hodiny: 1,5 h. teorie, 2,5 h. praktické jízdy.
Počet účastníků: Pro 1 osobu. Více osob po domluvě.
Diváci: Přítomnost diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Běžný oděv.
Sezona, počasí: Celoročně, realizace služby není závislá na počasí.
Kdy objednávat: Minimálně 2 dny předem.
Lokalita: Ostrava.
Kód balíčku: AKT 114 271
Orientační cena: 5 400 Kč včetně DPH

Škola smyku – kurz bezpečné jízdy

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

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

Tělesné předpoklady: Služba je vhodná pro dospělé a děti od 10 let.
celkový čas: Cca 1 hodina.
Počet účastníků: Služba je určena pro 1 osobu.
Diváci: Přítomnost diváků je možná.
Oblečení, vybavení: Jakýkoli sportovní oděv odpovídající ročnímu 

období a klimatickým podmínkám, pevná obuv.
Sezona, počasí: Celoročně, za každého počasí.
Kdy objednávat: Minimálně 1 týden předem.
Lokalita: Ostrava.
Kód balíčku: AKT 131 299
Orientační cena: 1 490 Kč včetně DPH

Horem dolem na čtyřkolce

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

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

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

celkový čas: 1,5–2 hodiny.
Počet účastníků: Balíček je určen pro 1 osobu.
Diváci: Charakter služby neumožňuje přítomnost diváků.
Oblečení, vybavení: Plavky, ručník.
Sezona, počasí: Celoročně, realizace služby není závislá na počasí.
Kdy objednávat: Minimálně 14 dní předem.
Lokalita: Ostrava-Klimkovice.
Kód balíčku: POH 086 269
Orientační cena: 840 Kč včetně DPH

Lázeňský relaxační balíček
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Zážitková univErZita kar viná

ZKRÁcENÁ PRAViDLA STuDiA NA ZÁŽiTKOVé uNiVERZiTě KARViNÁ

speciální terminologie pro naše speciální studium
Na naší univerzitě je fajna univerzitňo partyja (univerzitní sbor), které šéfuje 
štajger (rektor). Univerzita má svoje fachulty (fakulty) – zatím je to Fachulta 
volného času a Fachulta pamětí a natury (historie a přírodních věd) – kterým 
zase šéfují fachmani (děkani). učmajstři (kantoři) a rozumbrady (asistenti) 
jsou poschovávaní v jednotlivých kamrlíkách (katedry), kde je študáci (studen-
ti) musí vyhledat, aby mohli dostat zápočty a podle těch pak tituly. Takový titul 
Bajkalář (zkr. Bcj.) či dokonce ingénius (zkr. Ings.) jsou ve světě velmi ceněné 
akademické tituly, takřka jedinečné svého druhu. A co teprve náš doktorek (zkr. 
Drk.). Tento si ale musí študáci pořádně zasloužit. Tak zdruvko (vítejte u nás) 
a skoštujte (ochutnejte) naše studium.

Jak se ke studiu přihlásit?
Ke studiu na ZUK (škole pro děti či na univerzitě pro dospělé) se přihlásíte tak, 
že si nejprve v Městském informačním centru (MIC) v Karviné (na Masarykově 
náměstí vedle radniční věže nebo na hlavním železničním nádraží) koupíte stu-
dijní sadu, která se skládá ze studentského průkazu, indexu a průvodce studiem 
nebo žákovské knížky a průvodce studiem. Zde vás rovněž ke studiu zapíší. To 
můžete učinit i sami na stránkách www.karvina.zazitkovauniverzita.cz, ale 
studijní sadu dostanete pouze v MIC. Pokud se ke studiu nezapíšete, můžete sice 
studovat sobě pro radost, ale vaše studium nikam nepovede a nebudete moci za 
své zápočty získat žádné tituly. Kdo z vás to se studiem myslí opravdu vážně, 
ať neváhá. Podrobněji je postup zápisu popsán přímo na webových stránkách 
univerzity.

Jak studium probíhá? 
Vyberete si aktivitu/studijní předmět a jako „študáci“ či „žáci“ navštívíte „stu-
dijní místo“ nebo „kampus“ a splněním aktivity/předmětu nebo úkolu, získá-
te zápočet/razítko. Většina studijních předmětů je volitelných, některé je však 
možné studovat pouze organizovaně anebo jen při „doktorkovském studiu“. 
Konkrétní podobu úkolu k získání zápočtu se dozvíte až na místě a závisí do 
značné míry na zkoušejícím „učmajstrovi“, co si na vás vymyslí! Zápočet nebo 
pro děti známku, je možné získat podle splnění aktivity/úkolu/limitu. Taky se 
může stát, že zápočet nedostanete a „učmajster“ nebo „rozumbrada“ vás vyzve 
k opakování zkoušky (ale to jen, kdyby se vám to tak strašně líbilo, že byste to 
sami chtěli). Ovšem tak snadné, jak na plzeňské univerzitě, to u nás nebude! 
Studium může probíhat individuálně nebo organizovaně. Při získání 3 zápočtů 
můžete získat první z našich „akademických titulů“. Musíte však předložit kopii 
indexu v Městském informačním centru (MIC).

Za kolik zápočtů mohu získat nějaký titul a jaký?
Při získání 3 zápočtů bude možné získat titul „Bajkalář“ (Bcj.), při získání dal-
ších 3 zápočtů titul „Ingénius“ (Ings.). Poté se bude možné přihlásit na „dok-
torkát“. Tento nadstandardní titul bude možné získat po úspěšném absolvování 
několikadenního tematického pobytu či zájezdu s programem postaveným na 
vámi absolvovaných a oblíbených aktivitách připravených na míru. Na zážitkové 
škole mohou děti po absolvování školy dostat vysvědčení i drobnou upomínku.

*Podmínky k získání jednotlivých titulů i průběh studia se mohou měnit. 
Ověřte si aktuální stav na webových stránkách univerzity.
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O nás

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

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

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

Kde si můžete Balíčky zážitků koupit?

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

balíček zážitků
Valašského království

Tento projekt 
je spolufinancován 

Evropskou unií 
a Zlínským krajem.

Objevujte Valašské království a vypravte se do Švestkozemě��

Zážitky v novém balení
Naše Balíčky zážitků mají nový kabát. Nyní je od nás můžete získat 
v opravdu dárkovém balení. 

Vážení naši přátelé,
je to již 14 let, co se spolu potkáváme na 
horách, na akcích, na expedicích, při létání, 
na cestách… Na samém počátku jsme byli 
expediční cestovní kanceláří NAMASTE, 
kterou jsme na zelené louce založili jako 
nadšení cestovatelé a dobrodruzi. Pak 
jsme se spíše než na expedice vrhli na regi-
on a začali jsme s expanzí našeho krásné-
ho kraje – VALAŠSKéHO KRÁLOVSTVí. 
S VALAŠSKýM KRÁLOVSTVíM jsme se 

opět stali cestovní kanceláří. Chceme být 
cestovní kanceláří, která vám pomůže váš 
čas v našich horách aj dolinách prožít co nej-
zajímavěji. Strávit u nás okamžiky plné zážit-
ků, na které se nezapomíná. Pro nás však 
zážitky nejsou pouhým cílem našich akcí 
a programů, ale zároveň cestou k poznání 
sebe samých…

Pokud nechcete strávit svůj volný čas nebo 
dovolenou pouze vyleháváním u bazénu své-

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

www.balickyzazitku.cz

Balíčky zážitků



Areál hradu Štramberk
vítejte 365 dní

místo pro vašich 7 smyslů…
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.

Tomáš Harabiš
školník

KAMPUS
ZÁŽITKOVÉ UNIVERZITY

A ZÁŽITKOVÉ ŠKOLY

Obvyklá otevírací doba
Štramberské Trúby – 365 dní

květen–září denně 9.00–19.00 h. nebo déle

duben a říjen denně 9.00–17.00 h. nebo déle

listopad–březen denně 10.00–16.00 h. nebo déle

cENy VSTuPNéHO:
Dospělí: 25 Kč
Děti od 6 do 15 let: 15 Kč

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

Štramber#ká Trúba
Naše Balíčky zážitků:
• Noční prohlídka Trúby • Slaňování z Trúby • Svatba na Trúbě

• Řemeslné výrobky a suvenýry;
• minerály a kamenná bižuterie;
• výrobky kovářské, keramické
 i dřevořezbářské;
• medové svíčky, medy a medoviny;
• ruční papír;
• ručně vyráběná mýdla;
• zvonky, zakuřovaná keramika;
• koutek Valašského království.

To vše k vidění i k zakoupení v naší galerii.
Otevřeno denně 9.00–19.00 hodin.

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

Galerie lidového řemesla 
v Jaroňkově útulně

www.stramberskatruba.cz

Brno

Praha

Česká republika

Ostrava

Štramberk

�0



Přijďte si k nám posedět a občerstvit se ve stylové chatě Dr. Hrstky
a její Dřevjance na hradbách

Turi#tická chata Dr.Hr#tky
Obvyklá otevírací doba chaty Dr. Hrstky

květen–září denně 10.00–20.00 h. nebo déle

duben a říjen denně 11.00–19.00 h. nebo déle

listopad–březen sobota–neděle 11.00–16.00 h. nebo déle

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

Naše Balíčky zážitků:
• Posezení u ohně a opékání pod Trúbou • Průzkum jeskyně Slámová sluj

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

• Sleva až 50 % od 18.00 do 19.00 hodin každý pátek 
a sobotu • opékání špekáčků • pořádání cestovatelských 
přednášek • Free Wifi • vodní dýmka • improvizované 
hudební večery (k dispozici pianino, kytary, akordeon) 
• studium na Fakultě pálení a slivovicových věd…

co vám můžeme dále nabídnout?
PRO ŠKOLy
• Hradní zážitková škola: 
Využijte našeho Balíčku zážit-
ků a užijte si jeden den u nás na 
hradě, zapojte se do mnoha zají-
mavých aktivit a najděte ukrytý 
štramberský poklad!

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

PRO FiRMy
• Využijte tohoto jedinečného místa pro 
vaši firemní akci, prezentaci nebo večí-
rek. Pozvěte své obchodní partnery a připravte 
jim nezapomenutelný zážitek u nás na hradě! 
Občerstvení zajistíme, program připravíme, 

úsměv a spokojenost zaručíme!

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

ic kopřivnice �1
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www.zazitkovauniverzita.cz

Projekt Zážitkové univerzity a Zážitkové školy se zrodil kdysi dávno v moudrých 
hlavách několika neznámých valašských učenců a profesorů. Záštitu nad projektem 
převzala slavná Valašská královská univerzita z Valmezu J, která je také často 
zdrojem našich nápadů a inspirace. A co to tedy ta „Zážitková univerzita a škola“ 
vlastně je? Chtěli bychom, aby se pro vás stala jakousi motivační, komunikační, 
poznávací a vzdělávací platformou, prostřednictvím které každý z vás může lépe 
a zajímavěji objevovat nejen své oblíbené aktivity a místa, sám sebe, ale také se 
přitom pobavit, zasoutěžit si a vzdělat se! Věříme, že se vám všem dospělým i dětem 
bude studium líbit, bavit vás a že si ho spolu opravdu všichni užijeme!
Tož vzhůru do toho! TH

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. 

úvod do zážitkové univerzity a zážitkové školy a často kladené zbytečné otázky
(FauQ – Frequently asked useless Questions)

W
ALLACHIAN ROYAL UNIVERSI

TY

Držitel studentského průkazu je pod ochranou Valašského království. Žádají se všichni, kterých se to může týkat, aby v případě potřeby poskytli držiteli tohoto průkazu nezbytnou pomoc a ochranu podle mezinárodního práva.

Informace o studiu: www.valasske-kralovstvi.cz/univerzita©VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ® s. r. o. Dolní 494, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, tel.: +420 556 831 402, tel./fax: +420 556 839 274, e-mail: info@valasske-kralovstvi.cz, www.balickyzazitku.cz Czech Republic, EU

Z Á Ž I T K O VÁ  U N I V E R Z I TA

Vydalo VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ

Tento doklad zatím není dokladem žádné ofi ciální vzdělávací instituce

Z Á Ž I T K O VÁ  U N I V E R Z I TA

Jméno a příjmení studenta/studentky

Fakulta

podpis vlastní rukou

zde nalepte

vaši fotografi i

Je studentem Zážitkové univerzity

od  do ukončení studia

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.

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:

• Fakultu aktivit a zážitků – je zaměřena na „studium“ – poznávání aktivit 
(např. lanové aktivity, jízdu na koni, paragliding, zimní aktivity…)

• Zážitkovou školu – zahrnuje v sobě všechna možná témata k poznávání 
– aktivity, historii, přírodu apod., ale je zaměřena na rodiče s dětmi a školy. Ke 
studiu na Zážitkové škole slouží žákovská knížka.

• Fakultu pálení a slivovicových věd – studovat mohou pouze osoby 
starší 18 let a studium probíhá jen organizovaně! Fakulta je zaměřena na 
„studium“ ovocných destilátů z Valašského království a patří mezi studenty 
k nejoblíbenějším.

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

• Štramberskou hradní fakultu – nabízí tzv. výpravu do paměti, kde si 
můžete osvojit zapomenuté dovednosti, vědomosti a ověřit svou zdatnost v rámci 
akcí pořádaných na Trúbě.

INDEX

Fakulta aktivit a zážitků

ZÁŽITKOVÁ UNIVERZITA

www.valasske-kralovstvi.cz/univerzita

studijní místo - Muzeum Fojtství Kopřivnic
e  

VALAŠSKÁ KRÁLOVSKÁ UNIVERZITA

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.

��
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www.zazitkovauniverzita.cz

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

jak tedy studium probíhá? 
Nejdříve si vyberete fakultu nebo školu, 
kterou budete chtít studovat. Studovat 
můžete i několik fakult najednou. 
Stačí si k nim u nás pořídit indexy. 
Vaše studium se může – fakulta od 
fakulty, místo od místa, lišit. Vyberete 
si aktivitu/studijní předmět a jako 
„studenti“ či „žáci“ navštívíte „studijní 
místo“ nebo „kampus“ (zpravidla 
místo, kde lze získat více zápočtů).  
Splněním aktivity/předmětu nebo úkolu (například správnou odpovědí na 
zápočtovou otázku), získáte zápočet. Většina studijních předmětů je volitelných, 
některé je však možné studovat pouze organizovaně anebo jen při doktorandském 
studiu. Konkrétní podobu úkolu k získání zápočtu se dozvíte až na místě a závisí do 
značné míry na zkoušejícím profesorovi, co si na vás vymyslí! Seznam studijních 
míst a kampusů, kde můžete zápočty získat, je součástí průvodce. Tento vždy 
aktuální seznam naleznete na stránkách univerzity. Zápočet nebo pro děti razítko 
„splněno“, je možné získat pouze za splnění aktivity/úkolu/limitu. Studium může 
probíhat individuálně nebo organizovaně. Při získání deseti zápočtů můžete získat 
první z našich „akademických titulů“. Musíte však zaslat kopii indexu nebo váš 
naskenovaný index nahrát na server ZU a ZŠ (na serveru však již musíte mít vytvořen 
svůj přihlašovací účet, na kterém budou o vašem studiu vedeny všechny údaje 
– absolvované předměty, získané tituly apod.). 

za kolik zápočtů mohu získat nějaký titul a jaký?
Při získání deseti zápočtů, bude možné získat titul na úrovni bakaláře, při získání 
dalších deseti zápočtů titul na úrovni magistra. Poté se bude možné přihlásit na 
„doktorát“. Doktorát bude možné získat po úspěšném absolvování několikadenního 
tematického pobytu či zájezdu s programem postaveným na vámi absolvovaných 
a oblíbených aktivitách.*

Ceny & odměny & bonusy & slevy
Co vás „studenty a žáky“ bude motivovat k tomu, abyste produkt využívali? Bude 
to zejména:
• Informační hodnota „studijní sady“, která bude obsahovat řadu praktických 

informací, vybraných pro vaši konkrétní zájmovou skupinu. Jedná se zejména 
o „Průvodce ZU a ZŠ“.

• Forma zprostředkování informací a aktivit formou Zážitkové školy a Zážitkové 
univerzity je nápaditá a věříme, že bude mít tzv. „šmrnc“ a bude vás bavit.

• Soutěž – sbírání zápočtů. Pro některé z vás půjde jen o soutěž v rámci rodiny 
či skupiny přátel, pro jiné půjde o motivační soutěž, při které se bude rozvíjet 
jeho osobnost nebo bude překonávat své hranice. Zároveň po získání určitého 
množství zápočtů, bude motivací získání „akademického titulu“, který vám bude 
zaslán s drobnou cenou. Čím vyšší „akademický titul“, tím hodnotnější cena. 
Zároveň budete zařazeni do slosování o ceny hodnotnější.

• Bonusy a slevy – ty pro vás průběžně získáváme jak od samotných poskytovatelů 
služeb, tak vám je poskytneme v rámci našich organizovaných akcí.

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. 

W
ALLACHIAN ROYAL UNIVERSI

TY

VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ

Další předměty
Hodnocení

Vysvědčení vydáno dne: 

Celkové hodnocení: 

Zážitková škola

VYSVĚDČENÍ
Jméno a příjmení: 

Den, měsíc a rok narození:

Rodiště: kraj:

Předmět Hodnocení
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

dipl. profesor 
kryšpína pagáčová 

dipl. profesor 
metoděj pazúr 

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

��
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studijní místo: Prodejní galerie šperků, drahých kamenů a minerálů – SVěT KamENů 
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm

Prodejní Galerie Svět kamenů je určena nejen znalcům drahých kamenů – mineralogům, šperkařům, sběratelům 
a obchodníkům, ale také široké veřejnosti, která se s drahými kameny a jejich krásou setkává jen příležitostně.

A co vás čeká při získání zápočtu zážitkové univerzity? Za paušální poplatek 50 Kč dostanete nahodilý vzorek, 
hrst kamínků, barevnou pestrou směsici mnoha druhů kamenů. A my vás povedeme k tomu, že na konci malého 
vzdělávání budete sami schopni základní kameny určit, poznat a přiřadit k nim správný název. Tyto kameny si 
samozřejmě odnesete domů. Obzor vám také rádi rozšíříme informacemi o vzniku kamenů, nalezištích, způsobů 
těžby a opracování kamenů. 
V drahém kameni se zrcadlí svět sám v sobě. V naši galerii se zrcadlí kameny v nepřeberné škále podob – dekorač-
ní minerály, velké opracované bloky polodrahokamů a geody, kameny zasazené do šperků a modních doplňků. 

Celkový čas: do 30 minut
Počet účastníků: do 20 osob (autobus na 2 skupiny)
Kdy objednávat: nejlépe 1 týden dopředu

Svět kamenů
Dukelských hrdinů 2269, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel./fax: +420 571 657 766, web: www.svetkamenu.cz
GPS: N: 49˚27'59,551", E: 18˚9'19,372"

Otevírací doba:
červenec a srpen: denně včetně sobot a nedělí 9.00–17.00 h.
září–červen: pracovní dny 9.00–17.00, sobota 9.00–13.00 h.
Školní zájezdy a hromadné exkurze objednávejte nejlépe 2 týdny před realizací.

vyučující:
nedipl. profesor přir. věd
aleš tůma 

studijní místo: HOTEL TrOYEr
lokalita: Trojanovice

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

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

vyučující:
dipl. profesor aktivit 
stanislav kocián 

Studijní předměty:
CyklOturistika – HOrská kOla
ČtyřkOlky
nOČní turistika / turistika
studijní místO Fakulty pálení a slivOviCOvýCH věd
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studijní místo: HOrSKá CHaTa BúřOV
lokalita: Valašská Bystřice

Široké sportovní zázemí, příjemná obsluha a bohatý doprovodný program, 
který stojí za to si jej vyzkoušet.

Adresa: 756 27 Valašská Bystřice 203
tel.: +420 608 829 892, e-mail: silvero@seznam.cz
web: www.chataburov.cz

vyučující:
dipl. profesor aktivit 
silvestr mikuláštík 

Studijní předměty:
ČtyřkOlky
GOlFOvý trenažér
lukOstřelBa
nOČní turistika / turistika
paintBall

studijní místo: Valašské muzeum v přírodě
 DřEVěNé měSTEčKO
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm

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

vyučující:
dipl. profesor historie
radek vlk

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

Valašské muzeum v přírodě, Palackého 147, 756 61 Rožnov p. R.
tel.: +420 571 757 111, fax: +420  571 654 494  
e-mail: muzeum@vmp.cz, web: www.vmp.cz

Otevírací doba: 
leden–březen, říjen  10.00–16.00 h.
duben–červen, září  9.00–17.00 h.
červenec–srpen 9.00–18.00 h.

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

 
Provoz v areálech je sezonní, pouze v Dřevě-

ném městečku celoroční s výjimkou poloviny 
listopadu a dubna. Po celý rok je návštěvní-
kům muzea k dispozici stylové stravování 
v areálu Dřevěné městečko a sezonně ve 
Valašské dědině. Širokou škálu výrobků lido-
vých řemeslníků, suvenýrů a pohlednic nabízí 
prodejna, poštovní služby specializovaná 
expozice se zásilkovým provozem. 
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studijní místo: Valašské muzeum v přírodě – mLýNSKá DOLINa, VaLaŠSKá DěDINa,
 STaVBY LIBUŠíN a maměNKa
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm, Pustevny

vyučující:
dipl. profesor historie
radek vlk

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

Otevírací doba: květen–červen  9.00–17.00 h.
 červenec–srpen 9.00–18.00 h.
 září  10.00–17.00 h.

Valašská dědina je nejrozsáhlejším areálem Valašského muzea v přírodě. Hospodářské usedlosti, salašnické 
stavby, mlýn a kovárna jsou umístěny v krajině, která svou členitostí připomíná mnohé vesnice na úbočích Bes-
kyd. První objekty byly postaveny v roce 1962, areál zpřístupněn od roku 1972. Interiéry obytných domů zachycují 
způsob bydlení od poloviny 19. století v různých sociálních vrstvách. V průběhu roku se zde konají programy, 
oživující staré způsoby hospodaření.

Otevírací doba: leden–březen, říjen 10.00–16.00 h.
 duben–červen 9.00–17.00 h.
 červenec–srpen 9.00–18.00 h.
 září 10.00–17.00 h.

Současný areál staveb na Pustevnách je tvořen objekty Libušín, maměnka, Pustevenka a Valašská zvonice. V minulosti k těmto objek-
tům patřila kuželna, vnější tělovýchovná zařízení, orientační směrníky, tabule a terasy s venkovním nábytkem. V letech 1897–1899 byly tyto 
stavby, včetně interiéru realizovány podle návrhů architekta Dušana Sama Jurkoviče a stavitele Michala Urbánka ze Vsetína na objednávku Pohor-
ské jednoty Radhošť. Tyto stavby vzbudily velký ohlas mezi veřejností i odborníky a znamenaly pro Jurkoviče uznání vyjádřené přívlastkem „básník 
dřeva“. Na výzdobě interiéru Libušína se podílel český malíř Mikuláš Aleš. Podle Alšových kreseb zbojníků Ondráše a Juráše, portáše Stavinohy 
a boha Radegasta vymaloval interiéry Libušína akademický malíř Karel Štapfer. Architektonické prvky exteriérů použil Jurkovič z lidových staveb 
řady valašských, ale i kysuckých vesnic. V roce 1996 započalo Valašské muzeum s rekonstrukcí objektů, která byla zdárně ukončena v roce 2003.

Valašské muzeum v přírodě, Palackého 147, 756 61 rožnov pod radhoštěm
tel.: +420 571 757 111, fax: +420 571 654 494, e-mail: muzeum@vmp.cz, web: www.vmp.cz

studijní místo: muzeum regionu Valašsko, p. o. – ZámEK VSETíN, HVěZDárNa VSETíN
lokalita: Vsetín

vyučující:
dipl. profesor historie
lenka seitlová

Muzeum se nachází v budově vsetínského zámku z počátku 17. století. Nabízí historické a etnografické expozice 
a krátkodobé výstavy všech muzejních oborů z oblasti společenských i přírodních věd. K unikátním sbírkovým 
souborům patří nábytek z ohýbaného dřeva, výtvarná díla z pozůstalosti bratří Františka, Miloše a Rudolfa Hlaviců 
a výrobky tradičních lidových výrobních technik na Valašsku.

mrV, p. o. – Zámek Vsetín, Horní nám. 2, 755 01 Vsetín
tel.: +420 571 411 690, e-mail: muzeumvs@muzeumvalassko.cz, web: www.muzeumvalassko.cz 
 

Otevírací doba: úterý–neděle 9.00–17.00 h.

vyučující:
dipl. profesor přír. věd
ing. martin leskovjan

Hvězdárna Vsetín byla otevřena v roce 1950 z iniciativy členů místní pobočky Československé astronomické 
společnosti. Její činnost je od počátků zaměřena na vzdělávání a popularizaci astronomie. Pro zájemce jsou 
zajišťována astronomická pozorování Slunce i noční oblohy.

Hvězdárna Vsetín, Jabloňová 231, 755 11 Vsetín
e-mail: info@hvezdarna-vsetin.cz, tel.: +420 571 411 819

Otevírací doba: pondělí–pátek 8.00–15.00 h.
večerní pozorování: úterý a pátek po setmění, jen za jasné oblohy



vyučující:
dipl. profesor přír. věd
ing. martin leskovjan
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studijní místo: muzeum regionu Valašsko, p. o.
 ZámEK KINSKýCH VE VaLaŠSKém mEZIříčí
lokalita: Valašské Meziříčí

vyučující:
dipl. profesor historie
anna dostálová

Muzeum nabízí expozici věnovanou osvětlovacímu sklu a gobelínům. Částečně se v ní prezentuje i místní střední 
uměleckoprůmyslová sklářská škola. Druhá expozice přibližuje město Valašské Meziříčí v zrcadle dějin.

mrV, p. o. – Zámek Kinských, Zámecká 3, 757 0 1 Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 611 764, e-mail: muzeumvm@muzeumvalassko.cz, web: www.muzeumvalassko.cz 

Otevírací doba: úterý–neděle 9.00–17.00 h.

studijní místo: muzeum Novojičínska – PamáTNíK J. á. KOmENSKéHO VE FULNEKU
 KOSTEL SV. JOSEFa PřI KaPUCíNSKém KLáŠTEřE VE FULNEKU
lokalita: Fulnek

vyučující:
dipl. profesor historie
ing. věra lošáková

Památník Jana ámose Komenského ve Fulneku, Českých bratří 80, 742 45 Fulnek
tel.: +420 556 741 015, e-mail: mnj.klaster.fulnek@seznam.cz, web: www.muzeum.novy-jicin.cz

Otevírací doba v sezonu: úterý–sobota 9.00–16.00, neděle 9.00–14.00 h. 
1. 11.–31. 3. v sobotu zavřeno

vyučující:
dipl. profesor historie
irena veselá

Klášterní budova pochází z 2. poloviny 17. století. V současné době je objekt využíván k instalaci muzejních 
a výtvarných výstav a také jako koncertní, divadelní či přednáškový sál.

Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku, Kapucínská 288, 742 45 Fulnek
tel.: +420 556 731 252, e-mail: mnj.klaster.fulnek@seznam.cz, web: www.muzeum.novy-jicin.cz

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

Žerotínský zámek v Novém Jičíně, 28. října 12, 741 11 Nový Jičín
tel./fax: +420 556 701 156, +420 556 705 393, e-mail: ovmnj@atlas.cz, web: www.muzeum.novy-jicin.cz

Otevírací doba: duben–září úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–17.00 h. sobota–neděle 9.00–16.00 h.
 říjen–březen  úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–16.00 h. neděle 9.00–15.00 h.
V říjnu otevřeno i v sobotu od 9.00–15.00 h.

vyučující:
dipl. profesor historie
mgr. Eva sulovská

studijní místo: muzeum Novojičínska – ŽErOTíNSKý ZámEK V NOVém JIčíNě
lokalita: Nový Jičín

Zámek Kunín, 742 53 Kunín 1, tel./fax: +420 556 749 420, e-mail: ic@kunin.cz, web: www.zamek-kunin.cz

Otevírací doba: duben a říjen sobota, neděle, svátky 9.00–16.00 h.
 květen–září úterý–neděle 9.00–17.00 h. 
Prohlídky mimo návštěvní dobu po předchozí dohodě se správou zámku.

vyučující:
dipl. profesor historie
phdr. jaroslav zezulčík

studijní místo: muzeum Novojičínska – ZámEK KUNíN
lokalita: Kunín

Pamětní síň Sigmunda Freuda • Historie města Příbora • Muzejní a výtvarné výstavy

muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře, Lidická 50, 742 58 Příbor, tel.: +420 556 725 191
e-mail: mnjpribor@seznam.cz, web: www.muzeum.novy-jicin.cz

Otevírací doba: úterý a čtvrtek 8.00–12.00, 13.00–16.00 h. neděle 9.00–12.00 h.

studijní místo: muzeum Novojičínska – mUZEUm a PaměTNí Síň S. FrEUDa V PříBOřE
lokalita: Příbor

vyučující:
dipl. profesor historie
mgr. václav michalička

Devět stálých expozic.

muzeum ve Frenštátě pod radhoštěm, Horní 220, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.: +420 556 835 936, e-mail: muzeumfrenstat@atlas.cz, web: www.muzeum.novy-jicin.cz

Otevírací doba: úterý–pátek 9.00–12.00, 13.00–16.00 h. sobota–neděle 9.00–15.00 h.
1. 11.–31. 3. v sobotu zavřeno

studijní místo: muzeum Novojičínska – mUZEUm VE FrENŠTáTě POD raDHOŠTěm
lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

vyučující:
dipl. profesor historie
mgr. alena Figarová



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

exkurze  muzeum palírnictví  podniková prodejna
pronájem stylových prostor  pořádání prezentací, školení a večírků

včetně hudebního doprovodu a kompletního gastronomického servisu

Turistické a exkurzní centrum                                           
 Vám nabízí

TurisTické
informační cenTrum
koPřivnice

Jazyková vybavenost:
cz en de ru

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

obránců míru 368, 742 21 kopřivnice
tel.: +420 556 821 600, +420 774 668 001
email: ic@koprivnice.cz, www.lasska-brana.cz
http://turistika.koprivnice.cz



Dopravní společnost VALAŠI s. r. o. 
byla založena v roce 2005, za šest let 
jsme však díky předchozím zku-
šenostem získali příznivé renomé 
v oboru autodopravy a zasílatelství. 
Vlastníme 20 vozových jednotek, 
specializujeme se na dopravu chla-
dírenskými a mrazírenskými vozy, 
plachtovými návěsy i ve speciálním 
režimu ADR. Naší maximální snahou 
je co nejlépe plnit potřeby zákazníka 
a dopravit jeho zboží vždy v pořádku 
a ve sjednaném čase. Samozřejmostí 
je také pojištění nákladu až do výše 
6 milionů.

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

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

VALAŠI s. r. o.
Nejčasteji jezdíme do Španělska 
a Portugalska, ale stranou samozřej-
mě nezůstávají ani ostatní evropské 
státy a vnitrostátní přeprava.
Naší specializací je sběrná služba, 
urgentní přeprava a celovozové 
nakládky.
Těšíme se, že se i vy stanete našimi 
spokojenými obchodními partnery 
a zákazníky.

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



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

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

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

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

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



Před pár lety by nikoho nenapadlo 
zajet si na výlet do Ostravy. Dnes 
už je situace zcela jiná, návštěvníci 
oceňují zajímavé technické památky 
či kulturní a sportovní akce nadná-
rodního významu. 

Při první návštěvě doporučujeme 
zavítat na vyhlídkovou věž Nové rad-
nice. Kromě nádherného výhledu na 
celé město se od zkušených průvodců 
dozvíte mnoho zajímavých informací. 

Pokud chcete poznat více z ostravské 
minulosti, zavítejte do Ostravského 
muzea. Sídlí ve Staré radnici na Masa-
rykově náměstí, která patří k jedné 
z nejstarších budov ve městě. V roce 
2009 zde byla otevřena nová stálá 
expozice s multimediálními prvky. 
Nenechte si ujít ani velkolepou výstavu 
o době Jana Lucemburského s názvem 
„Král, který létal. Moravskoslezské 
pomezí v kontextu středoevropského 
prostoru doby Jana Lucemburského.“, 
která bude probíhat od 15. prosince 
2010 do 31. března 2011. 

Velmi oblíbeným turistickým cílem je 
Slezskoostravský hrad. Raritou je jeho 
pokles vlivem důlní těžby o neuvěřitel-
ných 16 metrů! Návštěvníky zve nejen 
k prohlídce svých expozic, ale je i mís-
tem konání mnoha zajímavých akcí. 

V centru města mohou návštěvníci za- 
vítat do světa miniatur Miniuni. Čeká 
zde více než třicet modelů význam-
ných budov evropských měst. Děti na 
výstavišti Černá louka potěší Pohád-
kový sklep strašidel, kde se setkají 
s postavami z tajemného pohádkové-
ho světa nebo projdou břichem draka. 

Nevynechejte ani návštěvu ostravské 
zoo. Její expozice se neustále roz-
růstají, letos byl například otevřen 
komplex Čitván pro medvědy ušaté 
a hulmany posvátné.

Ostravo, Ostravo…
aneb Na výlet
do Ostravy

Milovníky hasičské techniky nadchne 
Hasičské muzeum. I když je svým roz-
sahem neveliké, představuje snad vše, 
co s touto profesí souvisí – od vývoje 
hasičství a hasící techniky až k ukázce 
záchrany osob při dopravní nehodě. 

Ve staré varně pivovaru Ostravar je 
umístěno Pivovarské muzeum. To 
se pyšní více než šedesát let starým 
výčepním pultem, nechybí ani řada 
jiných zajímavostí spojených s výro-
bou piva. Na závěr exkurzní trasy jistě 
potěší ochutnávka tohoto tradičního 
českého nápoje. 

Zaujme i návštěva planetária, která 
nemusí být nutně spojena s přednáš-
kou o hvězdách. Ostravská Hvězdárna 

a planetárium J. Palisy nabízí mimo 
jiné i hudební pořady pod umělou 
oblohou věnované různým žánrům.

Jestliže se chcete příjemně pobavit, 
zkuste zavítat na Stodolní ulici. Ne 
nadarmo se o ní říká, že je to ulice, 
která nikdy nespí. Ve více než šedesáti 
podnicích to žije ve dne i v noci. 

Zážitky všeho druhu nabízí Progra-
mové balíčky města Ostravy. Pokud 
chcete poznat Ostravu netradičním 
způsobem a prožít přitom něco 
nevšedního, pak jsou balíčky zážitků 
pro vás tím pravým. Můžete se napří-
klad projet horem dolem na čtyřkol-
ce, naučit se flamenco nebo poznat 
poklady zámecké vinotéky.

www.ostrava.cz
www.ostravainfo.cz



Nenechte si ujít v roce 2011 

www.ostrava.cz
www.ostravainfo.cz

30. 1. 2011	 The	Australian	Pink	Floyd	Show	–	koncert
	 (www.vitkovice-arena.cz)
12. 2. 2011	 Masopustní	sobota	(www.slezkoostravskyhrad.cz) 
16.–17. 4. 2011	 Velikonoce	na	hradě	(www.slezkoostravskyhrad.cz)
23. 4. 2011	 Pálení	čarodějnic	aneb	Filipojakubská	noc
	 (www.slezkoostravskyhrad.cz)
23. 5.–12. 6. 2011	 Mezinárodní	hudební	festival	Janáčkův	máj
	 (www.janackuvmaj.cz)
31. 5. 2011	 Zlatá	tretra	Ostrava,	Městský	stadion	Ostrava-Vítkovice
	 (www.zlatatretra.cz)
14.–17. 7. 2011	 Mistrovství	Evropy	v	atletice	do	23	let
14.–17. 7. 2011	 Colours	of	Ostrava	–	mezinárodní	hudební	festival
	 (www.colours.cz)
17.–18. 9. 2011	 Dny	Nato	(www.dny-nato.cz)
19.–23. 9. 2011	 Spectaculo	Interesse	–	festival	loutkového	divadla
	 (www.dlo-ostrava.cz)
28. 9.–28. 10. 2011 Svatováclavský	hudební	festival	(www.shf.cz)	

Báječné aktivity
BadmiNtON
CDU sport: 
Charvátská 10, 700 30 
Ostrava-Výškovice,
+420 596 744 454,
+420 603 410 636,
www.cdusport.cz
Florian Sport Aréna: 
ul. Fráni Šrámka (areál
Ostravské univerzity), 
Ostrava, +420 731 949 410,
www.tenis-ostrava.cz
SBA Squash: 
Horymírova 5, 700 30 Ostra-
va-Zábřeh, +420 596 720 696,
+420 606 958 604,
www.sbasquash.cz
SC Ostrava: 
Budečská 3214/2, 702 00 
Moravská Ostrava,
+420 595 131 950,
+420 724 233 626,
www.scostrava.cz
Ridera Sport, a. s.: 
Závodní 2885/86, 706 02 
Ostrava-Vítkovice,
+420 595 956 757,
+420 739 521 952,
www.riderasport.cz
Zimní stadion 
Ostrava-Poruba: 
Čkalovova 20/6144,
708 00 Ostrava-Poruba, 
+420 596 977 111,
www.sareza.cz

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
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
SC Ostrava: 
Budečská 3214/2,
702 00 Moravská Ostrava, 
+420 595 131 950,
+420 724 233 626,
www.scostrava.cz
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

KONě a jízdárNy
Jezdecká škola
Equicentrum Lyčka: 
Paskovská 335,
720 00 Ostrava-Hrabová, 
+420 596 735 192,
www.equicentrum.cz
Jezdecký klub Baník 
Ostrava: 
K průplavu 724,
724 00 Ostrava-Stará Bělá, 
+420 596 769 205,
www.jkbanik.cz
Jezdecký klub Caballero: 
ul. Hraniční, Rychvald,
+420 604 265 192,
http://caballero.euweb.cz
SK Mušketýr: 
Vlčkova 40, 710 00
Slezská Ostrava,
+420 724 507 533,
www.skmusketyr.wz.cz

lezecKé stěNy
CDU sport: 
Charvátská 10, 700 30 
Ostrava-Výškovice,
+420 596 744 454,
+420 603 410 636,
www.cdusport.cz
Sportovní areál 
Volgogradská: 
Volgogradská 6a,
700 30 Ostrava-Zábřeh, 
+420 596 977 701,
www.sareza.cz
Sportovní hala 
Ostrava-Přívoz: 
Hrušovská 15/2953,
702 00 Ostrava-Přívoz, 
+420 596 977 711,
www.sareza.cz

Veřejná lezecká stěna: 
Sad Jožky Jabůrkové,
703 00 Ostrava-Vítkovice

PlaváNí a Kryté 
BazéNy
Centrum Ještěrka: 
Za Ještěrkou 1, 716 00 
Ostrava-Bartovice,
+420 596 977 661,
www.sareza.cz
Krytý bazén 
Ostrava-Poruba: 
gen. Sochora 1378,
708 00 Ostrava-Poruba, 
+420 596 977 511 (509), 
www.sareza.cz
Krytý bazén Vítek: 
Hasičská 49,
700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
+420 596 764 960



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. 3160/1,
700 30 Ostrava-Zábřeh, 
+420 596 977 805,
www.sareza.cz
Vodní svět SAREZA: 
Sokolská tř. 44, 702 00 
Moravská Ostrava,
+420 596 977 420,
www.sareza.cz

sOlNé jesKyNě
Léčivé solné jeskyně, s r. o.: 
Sokolská tř. 1263/24,
702 00 Moravská Ostrava, 
+420 595 155 955,
www.solnejeskyne.net
Relax body centrum 
Ostrava: 
Nemocniční 13, 702 00 
Moravská Ostrava,
+420 596 618 965,
+420 733 530 802
Solná jeskyně Halos 
Ostrava: 
28. října 124, 702 00 Moravská 
Ostrava, +420 597 489 244, 
+420 777 709 718,
www.solnajeskyne.unas.cz
Relax body centrum: 
Nemocniční 13, Ostrava- 

-Fifejdy, +420 733 530 802, 
www.solne-jeskyne.cz/ostrava
Solná jeskyně Vratimov: 
Tovární 186/3, 739 32 Vrati-
mov, +420 595 781 105, 
+420 602 568 135,
www.solnajeskynevratimov.cz

squash
SQUASH.SMS.CZ: 
Slavíkova 6142,
708 00 Ostrava-Poruba, 
+420 596 914 236,
+420 737 286 594,
http://squash.sms.cz
BSO Squash Club: 
Cihelní 99, 702 00 Moravská 
Ostrava, +420 596 263 778, 
www.squashnet.cz
CDU sport: 
Charvátská 10,
700 30 Ostrava-Výškovice,
+420 596 744 454,
+420 603 410 636,
www.cdusport.cz
SBA Squash: 
Horymírova 5,
700 30 Ostrava-Zábřeh,
+420 596 720 696,
+420 606 958 604,
www.sbasquash.cz
Sport Park: 
Technologická 372/2,
708 00 Ostrava-Poruba, 
+420 597 305 810,
+420 736 638 071,
www.sportpark-ostrava.cz

Squash Centrum – Mariánské 
Hory: 
28. října 150, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory,
+420 597 577 777,
+420 724 072 000,
www.squashsport.cz

teNis
Florian Sport Aréna: 
ul. Fráni Šrámka (areál
Ostravské univerzity), 
Ostrava, +420 731 949 410,
www.tenis-ostrava.cz
SC Ostrava: 
Budečská 3214/2,
702 00 Moravská Ostrava,
+420 595 131 950,
+420 724 233 626,
www.scostrava.cz
Letní koupaliště 
Ostrava-Poruba: 
Rekreační ul. 74/ 236,
708 00 Ostrava-Poruba,
+420 596 977 611,
www.sareza.cz
Sportovní areál Poruba: 
Skautská 11/6093, 
708 00 Ostrava-Poruba, 
+420 596 977 761, +420 
732 358 378, www.sareza.cz
Sportovně oddechový are-
ál TJ Mittal Ostrava: 
Varenská 40a,
702 00 Moravská Ostrava,

+420 596 621 048,
www.tj-mittal.cz
Tenisová škola – Luděk Kubáň: 
Slavíkova ul. 6195,
708 00 Ostrava-Poruba, 
+420 596 960 470,
+420 603 766 555,
www.teniskuban.cz
Tennis Kobr Academy: 
Pod Landekem 64,
725 29 Ostrava-Petřkovice, 
+420 777 864 413,
www.tenniskobr.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,
+420 596 977 314,
www.sareza.cz

lyžOváNí
Skiareál Vaňkův kopec: 
Zátiší, 747 64 Horní Lhota, 
+420 737 809 476,
+420 604 259 955,
www.vankuvkopec.cz

www.ostrava.cz
www.ostravainfo.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 

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

sEZnam lyžařských střEdisEk v bEskydEch a na valašsku a jEjich vybavEnost

název a adresa kontakt vleky/sjezdovky délka
převý-

šení
obtíž-
nost

stav 
sjezdovky

celková 
úroveň

Bílá

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

558 690 163
www.skibila.cz

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

900 m

700 m
350 m
100 m

250 m

156 m
100 m

5 m

upravená

upravená

• • • • • • • • • • JJJJ

lyžařský areál ski Mezivodí
(602 m n. m.)
739 15 Bílá-Mezivodí

558 690 025
www.skimezivodi.cz

Poma TLV 12 
Poma TLV 12
Poma TLV
dětský vlek

450 m
650 m
250 m

50 m

80 m
110 m

50 m
5 m

mm
m
m
m

upravená
upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • JJJ

lyžařské středisko – třeštík
739 15 Bílá 50

722 129 042
602 875 844
www.beskydy.cz

TLV 12 
dětský vlek

550 m
200 m

120 m
30 m

mm
m

upravená
upravená

• • • • • • • • •

BuMBálka

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

558 437 835
721 120 742

Poma TLV
Poma TLV
dětský vlek

300 m
200 m

80 m

85 m
57 m
15 m

mmm
mm
m

upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • •

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

724 225 666
TLV 12
dětský vlek

350 m
50 m

80 m
10 m

mm
m

upravená • • • • • •

čeladná

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

558 684 683
737 880 724
www.kocianka.com

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

dolní loMná

armáda – dolní lomná
739 28 Dolní Lomná

608 727 370
777 727 370
skiarmada.cz

Dopplemayer
dětský vlek

800 m 185 m mm
m

upravená • • • • • • • • • • JJJ

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

558 330 050
www.jablunkovsko.cz

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

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

558 330 051
777 090 208
www.severka.net

Tatrapoma H 180
metasport TLV 12
dětský vlek TLV 11 

1270 m
420 m
300 m

291 m
85 m
45 m

mm
mm
m

upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • • • JJJ

FranCoVa lhota

lyžařský vlek Francova lhota
(490 m n. m.)

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

gruň

lyžařský areál
ski Msa gruň (750 m n. m.) 
739 15 Gruň

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

Poma – lomená
Poma 1
Poma – přibližovák
Poma – Gruň

900 m
900 m
700 m
300 m

170 m
180 m

80 m
80 m

mm
mm
m
m

upravená
upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • • • • • JJ

horní BečVa

ski areál u sachovy studánky
(743 m n. m.) 
Areál „Západ“ a „Východ“ 
(bývalá Bečvice)
756 57 Horní Bečva 732

603 726 093
608 712 507
www.skisachovka.cz

TLV 12
Tatrapoma P
Tatrapoma S
vlek provazový
LV Karussel
Tatrapoma

640 m
450 m
150 m

60 m

550 m

110 m
90 m
12 m

5 m

82 m

m
m
m
m
m

mm

upravená
upravená
upravená

pro děti
upravená

• • • • • • • • • • JJJ

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

571 643 133
604 254 377

Tatrapoma 400 300 m 70 m m neupra-
vená

• • •

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

603 276 782
603 377 029

SKILL
Tatrapoma

200 m
500 m

35 m
100 m

m
mm

upravená
upravená

• • • • • • JJJ

lyžařský areál solisko
756 57 Horní Bečva 

603 510 349
603 148 798
www.solisko.cz

Tatrapoma TLV 12
Tatrapoma TVL
Tatrapoma

450 m
600 m
280 m

80 m
105 m

15 m

mm
mm
m

upravená
upravená
upravená

• • • • • •

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

604 563 552
TLV 12 450 m 80 m mm upravená • • • • • •

snowpark

1 km

2 km 2 km

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

3 km

1 km

10 min.

15 min.

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

šení
obtíž-
nost

stav 
sjezdovky

celková 
úroveň

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

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

horní loMná

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

558 366 017
www.prelac.cz

Tatrapoma H 130
Tatrapoma P
dětský vlek S

670 m
400 m
150 m

150 m
100 m

30 m

mm
mm
m

upravená
upravená
upravená

• • • • • • • •

hoVěZí

lyž. vlek hovězí – na skalce 
(460 m n. m.) 756 01 Hovězí

571 455 401
Poma 400 m 100 m mm neupra-

vená
• • • • •

JaVoroVý VrCh

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

558 321 306
www.javorovy-vrch.cz

Poma 300
Poma 400
Poma 750

300 m
400 m
700 m

52 m
155 m
208 m

m
mmm
mm

upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • • •

karolinka

ski areál karolinka
756 06 Karolinka

606 146 619
BVL 2 840 m 214 m mm upravená • • • • •  • • • •

kasárna

lyžařské středisko
kasárna (1000 m n. m.)
Makov-Kopanice

00421 414 364 154
00420 733 174 393
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

• • • • • • • •

kohútka

skicentrum kohútka
(913 m n. m.)
756 04 Nový Hrozenkov 241

725 005 725
www.kohutka.cz
ski@kohutka.cz

Velká Kohútka
Malá Kohútka
Babská
Spartak
Seník
Runda
Lesní poma
Barborka

570 m
220 m

1190 m
260 m
230 m

1230 m
280 m
160 m

200 m
42 m

200 m
62 m
68 m

200 m

30 m

mmm
m

mm
m

mm
mm

m

upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • • • • JJJJ

koPřiVniCe

lyžařský vlek Chata
červený kámen (690 m n. m.) 
742 21 Kopřivnice

733 611 617
www.koprivnice.cz

hlavní vlek
spodní vlek
dětský vlek

480 m
250 m

80 m

117 m mm
mm
m

upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • •

krásná

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

chata Visalaje 
608 161 115

BLV 1
dětský vlek

500 m
150 m

110 m mm
m

upravená
upravená

• • • • •

lidečko

lyžařský vlek lidečko 
čertovy skály (500 m n. m.) 
756 15 Lidečko 466

731 106 801
603 152 996
www.lidecko.cz

2 × vlek Poma 420 m 104 m mm
m

upravená
upravená

• • • • •

lužná

ski areál lužná
www.chataluzna.cz

722 409 152
603 805 608

Poma 720 m 200 m mm upravená • • • •

lysá hora

lyžařské středisko
ski lysá hora (1323 m n. m.)
739 04 Frýdek-Místek

603 897 123
558 445 002
info@lysahora.cz

BLVO 380 m 67 m m upravená • • • •

MalenoViCe

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

737 568 570
605 202 402
732 254 272

BLV 0
VL 1000
Dětský vlek

400 m
800 m

90 m

100 m
202 m

20 m

m
mmm

m

upravená
upravená
upravená

• • • • • • •

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

Info o sněhových podmínkách na tel.: 604 239 075

ze slovenské strany vede komu-
nikace až do lyžařského areálu

3,5 km 300 m

skibus

400 m

150 m

u autobusové zastávky Krásná-Papežov

sEZnam lyžařských střEdisEk v bEskydEch a na valašsku a jEjich vybavEnost

http://skiarealmecova.webnode.cz

1,5 km
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název a adresa kontakt vleky/sjezdovky délka
převý-

šení
obtíž-
nost

stav 
sjezdovky

celková 
úroveň

lyžařský areál Poma 
– Malenovice 
(620–700 m n. m.)
739 11 Malenovice č. 105

558 678 409
603 545 998

2 vleky

dětský vlek

400 m
160 m

70 m

80 m
40 m

mm
mmm

m

upravená
upravená
upravená

• • • • • • • •

ski areál ostrá 
v Malenovicích
739 11 Malenovice 74

601 530 057
zbuj@zbuj.cz
www.zbuj.cz

400 m 130 m mm neupra-
vuje se

• • • • •

MoráVka

ski Morávka sviňorky
739 04 Morávka 232
www.skimoravka.cz

558 432 080
558 691 273
777 691 271

Dvoukotva
dětský vlek

530 m
40 m

160 m mm
m

upravená
upravená

• • • • • • • • • JJJ

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

558 648 048
602 721 046
www.skizlatnik.cz

Tatrapoma F 12
Tatrapoma P

450 m
250 m

90 m
50 m

m
m

upravená
upravená

• • • • • • •

noVý 
hroZenkoV-Vranča

lyžařský vlek Vranča-nový 
hrozenkov
(500–670 m n. m.)
756 04 Nový Hrozenkov

604 201 399
606 729 572
www.vranca.cz

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

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

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

m
m

mm
mm
mm
mm

mmm
mmm

upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená

• • • • • JJ

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

571 451 870
739 414 853

Poma 150 m m upravená • • • • • •

noVý Jičín-sVineC

ski areál svinec
Císařská 68, 741 01 Nový Jičín

556 708 306
728 208 328
www.skisvinec.cz
info@skisvinec.cz

TLV 12
malý vlek

470 m
150 m

120 m
30 m

mm
m

upravená
neupra-
vuje se

• • • • • • • JJ

ostraViCe

lyžařský areál na čele 
– skalka
739 14 Ostravice

558 682 120
603 417 035
www.skiostravice.cz

teleskopický vlek
dětský vlek

420 m
180 m

110 m
30 m

mm
m

upravená
neupra-
vuje se

• • • • • • JJJ

PalkoViCe

lyžování za domem, a. s. 
Palkovice (400 m n. m.)
739 41 Palkovice 620

558 656 376
www.skipalkovice.
unas.cz

Garavento
dětský vlek
dětský vlek

386 m
120 m

80 m

108 m
30 m

mm
m

upravená
upravená

• • • • • • • JJJ

Portáš

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

571 451 106
604 208 542

260 m
210 m

80 m
40 m

mm
m

upravená
upravená

• • • • • • • JJ

PusteVny

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

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

lanovka
Lokomotiva
Malá sjezdovka
Panoráma
Pod Kolibou
Cyrilka
Dětská
Pod Šumnou
Nad Boudou
Velká sjezdovka
Knížecí cesta

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

50 m
140 m
590 m

1090 m
5000 m

400 m
81 m

140 m
40 m

140 m
35 m
10 m
35 m
90 m

220 m
400 m

mm
mm
m

mm m
m
m
m
m

mm
m

upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • • • • • JJJ

radhošť

lyž. vlek „Pod kaplí“ radhošť
756 55 Dolní Bečva

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

2,8 km

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

100 m
800 m

sEZnam lyžařských střEdisEk v bEskydEch a na valašsku a jEjich vybavEnost
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název a adresa kontakt vleky/sjezdovky délka
převý-

šení
obtíž-
nost

stav 
sjezdovky

celková 
úroveň

rusaVa

lyžařský vlek ski areál 
– rusava
(400 m n. m.), 768 45 Rusava

606 737 907
603 835 908
www.rusavaski.cz

Tatrapoma
KV 400
Dětské lano

417 m
387 m
100 m

67 m m upravená • • • • • • •

růžďka

lyžařský vlek růžďka-
-holešav (470 m n. m.)

571 443 008
BVO 200 m 60 m m neupra-

vená
• • • • • •

ryBí

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

723 301 692
556 760 204

220 m
450 m

44 m
90 m

m
m

upravená
upravená

• • • • • JJ

seninka

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

602 780 383, www.
seninka.webpark.cz

Tatrapoma 700 m 115 m mm upravená • • •

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

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

571 644 267
571 648 001
731 154 261

BLV 0
BLV 2
Tatrapoma

550 m
400 m
300 m

100 m
140 m
100 m

mm
mm m
mm

upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • JJJ

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

737 465 497
EPV 300
EPV 300
dětský vlek

300 m
400 m
130 m

60 m
80 m
10 m

mm
mm
m

upravená
upravená
upravená

• •
 

• • • • • • • • • JJJ

soláň – lyžařský vlek
756 62 Soláň, www.podsolanem.cz

775 663 616
571 644 317

EPV 300 320 m upravená • • •  • •

lyž. vlek hutisko-solanec
– Kamenný most (750 m n. m.)
756 62 Hutisko-Solanec

606 520 337
info: 573 378 859

Poma
Poma

500 m
250 m

150 m
60 m

mm m
m

upravená
upravená

• • • •

lyžařský areál – soláň-Bzové
(861 m n. m.)
756 06 Velké Karlovice-Bzové

571 444 514
737 500 879
www.solanbzove.cz

Poma P
Poma S
dětský vlek

370 m
200 m

60 m

75 m
40 m

6 m

mm
m
m

upravená • • • • • • •

troJák

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

573 391 288
573 391 111
www.trojak.net

Tatrapoma F 12
Tatrapoma 12
Tatrapoma P
dětský vlek
dětský vlek

500 m
450 m
240 m

50 m
20 m

95 m
56 m
48 m

3 m
3 m

mm
m

mm
m
m

upravená
upravená
upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • • •

Valašská BystřiCe

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

571 646 555
602 718 521
www.skiburov.cz

Poma TLV 12
LPVE

400 m
60 m

120 m
18 m

mm
m

upravená
upravená

• • • • • • • •

Velké karloViCe

ski areál raZula
756 06 Velké Karlovice

571 477 388
www.razula.cz

Doppelmayer 800 m 210 m mm upravená •
 

• • • • • • JJJ

lyžařský vlek – Jezerné
756 06 Velké Karlovice-Jezerné

571 444 519
300 m 50 m m neupra-

vuje se
• • • JJ

lyžařský vlek Podťaté
756 06 Velké Karlovice

571 444 190
400 m 85 m mm neupra-

vuje se
• • • • •

lyžařské vleky u hotelu 
horal, galík, lanterna
a ski areál razula
756 06 Velké Karlovice
www.valachy.cz

571 477 390
Lanterna
571 477 300
Horal 571 495 500

Poma
Poma
Poma
BLV 2

350 m
400 m
900 m
810 m

50 m
80 m

210 m

m
mm
mm
mm

upravená
upravená
upravená
upravená

• • • • • • • •

lyžařský vlek Babská
756 06 Velké Karlovice

571 444 532
603 227 464

Poma 400 m
400 m
200 m

78 m
75 m
38 m

mm
mm
m

upravená
upravená
upravená

• • • • • • •

lyžařský areál Machůzky
756 06 Velké Karlovice

571 444 522
603 327 150
www.machuzky.cz

Tatrapoma
Poma

1050 m
250 m

250 m
30 m

mm
m

upravená
upravená

• • • • • • • •

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

1 km snowtubbing

ski servis, snowpark s překážkami

200 m

200 m

15 min.

sEZnam lyžařských střEdisEk v bEskydEch a na valašsku a jEjich vybavEnost
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Frýdek-Místek
Tomáš Palarčík
Frýdlantská 158, 738 02 Frýdek-Místek
tel.: 724 455 840, 558 434 234

Kopřivnice
Hynek Vlček cykloart Kopřivnice
Česká 318, 742 21 Kopřivnice
tel.: 556 840 135, 603 757 621
www.cykloart.cz, cykloart@cykloart.cz

Rožnov pod Radhoštěm
Ski Anna, půjčovna lyží
Meziříčská 525, 756 61 Rožnov p. R.
tel.: 728 242 064
e-mail: trhlik.jaroslav@quick.cz
Provoz: denně 7.30–18.00 h.

Skiservis Milan Hrstka
Horní Paseky 1197, 756 61 Rožnov p. R.
tel.: 777 648 060, 571 648 060
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 až 
18.00 h.
Montáž, servis, oprava, půjčovna

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

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

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

lyžařské sEr visy

název a adresa kontakt vleky/sjezdovky délka
převý-

šení
obtíž-
nost

stav 
sjezdovky

celková 
úroveň

lyžařský vlek u Bambuchů
756 06 Velké Karlovice

571 444 808
www.bambuchovi.cz

Poma
Poma

410 m
220 m

96 m
30 m

mm
m

upravená
upravená

• • • • • •

VeřoViCe

lyžařská chata Veřovice
742 73 Veřovice

556 857 193
736 155 374

dětský vlek 120 m
100 m

40 m m
m

upravená • • • • • • •

Veselá

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

776 386 437
571 634 843

www.skiarealve-
sela.cz

370 m 80 m mm upravená • • • • •

VisalaJe

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

731 166 000
723 640 535
www.visalajevlek.cz

Tatrapoma
dětský vlek

300 m
100 m

80 m m
m

upravená • • • • •

lyž. vlek Penzion Beskydy
739 04 Krásná-Visalaje

775 141 187
www.beskydek.cz

150 m 30 m m upravená • • • • •

VsaCký CáB

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

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

Vsetín

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

605 202 570
www.jasenka.cz

TLV 12
TLV 12
EPV 300
EPVE3–120B
LPVE 3

362 m
386 m
160 m

60 m
60 m

101 m
100 m

35 m
12 m
12 m

mm
mm
m
m
m

upravená
upravená
upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • • JJJ

lyžařský vlek selanka
(760 m n. m.) Valašská Senice

571 447 590
Poma
dětský vlek

700 m
250 m

115 m mm
m

upravená • • • • • •

VšeMina

lyž. vlek Park hotel Všemina
Všemina 300, www.vsemina.cz

577 116 611
Poma
dětský vlek

250 m m upravená • • • • • • • JJJ

ZděChoV

lyž. vleky Zděchov (590 m n. m.) 571 449 046, 020 TLV 12 370 m 80 m mm upravená • • • • • •

1 km

1 km

500 m

legenda
obtížnost sjezdové trati
m lehká
mm střední
mmm těžká

 dostupnost
 autobusem

 dostupnost
 vlakem

 parkoviště
 

 občerstvení
 bufet

 občerstvení
 restaurace

 ubytování
 hotel

 ubytování
 chata

 půjčovna
 lyží

 lyžařská
 škola

 škola snow-
 boardingu

 umělé
 zasněžování

 večerní
 lyžování

 běžecké
 tratě

Celková úroveň střediska
podle www.holidayinfo.cz
J průměrná
JJ dobrá
JJJ velmi dobrá
JJJJ	výborná

Stanice Horské služby
Pohotovostní telefon: 606 769 010

Gruň 558 437 871, 606 769 013
Kohútka 597 431 709, 606 769 017
Lysá hora 597 431 702, 606 769 011
Pustevny 597 431 707, 606 769 016
Radhošť 723 273 032
Soláň 721 886 263
Velký Polom 558 330 053

Další užitečné
informace
získáte na:
www.hscr.cz
www.beskydy.cz
www.lysahora.cz
www.holidayinfo.cz

snowpark

sEZnam lyžařských střEdisEk v bEskydEch a na valašsku a jEjich vybavEnost

www.beskydy.cz/chatavsackycab

www.selanka.cz
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trojanovicE, ráZtoka, pustEvny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trojanovský cyklookruh. Délka: 47,8 km

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

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

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

Motokáry
www.motokara.wz.cz ¢ Z Pusteven na terénní 

koloběžce
¢ Valašský adrenalin na druhou 

pro dospělé
¢ Valašský adrenalin na druhou 

pro rodinu
¢ Tarzánie
¢ Beskydskými lesy na kole
¢ Kouzlo horské cyklistiky
¢ Na kole cestou necestou
¢ Základy dorozumívání
 člověka a koně
¢ Na hřbetě poníka
¢ Den na sněhu
¢ Jako pavouk
¢ Dobrá rána
¢ Beskydské vrcholy v noci
¢ Pod rouškou tmy
¢ Okolo Frenštátu ve veteránu
¢ Svatba jako řemen
¢ Beskydské hory s objektivem

¢ Fotografické putování za 
Radegastem

¢ u valašského mlynáře
¢ Křest sněhem na Pustevnách
¢ Valašské zážitky pro všechny 

smysly
¢ yetti a jeho sněžné světy
¢ Kovbojské dovednosti
 aneb divoký západ u nás
 na východě

více na

www.balickyzazitku.cz

tel.: +420 571 655 196

info@balickyzazitku.cz
mimo pracovní dobu
v nutných případech volejte

+420 774 668 011

Seznam Balíčků zážitků 
v Trojanovicích

ubytování
Horský hotel Troyer
www.troyer.cz

Hotel Ráztoka
www.raztoka.cz

Hotel Beskyd
www.hotelbeskyd.cz

Hotel u Kociána
www.hotelukociana.cz

Hotel u lip
www.hotel-beskydy.cz

Koliba Valaška
www.libusin-mamenka.cz

zdroj: www.trojanovice.cz
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 001  lysá hora – Občerstvení    
  Šantán
739 11 Lysá hora, www.lysahora.cz
tel.: 736 140 769, 604 480 771
IvoSklenar@seznam.cz

 00�  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

 00�  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

 00�  lanová dráha ráztoka – 
  pustevny
Trojanovice, www.skialpin.cz
556 830 958 (lanovka horní stanice)
556 835 993 (lanovka dolní stanice)

 00�  Hotel sepetná

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

 00�  Hotel pokrok

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

 00�  Hotel troyer ****

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

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

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

 011  žerotínský zámek
  v novém jičíně
28. října 12, 741 11 Nový Jičín
tel.: 556 701 156
www.muzeum.novy-jicin.cz

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

 01�  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

 01�  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

 01�  památník j. á. komenského
Českých bratří 80, 742 45 Fulnek
tel.: 556 741 015 
www.muzeum.novy-jicin.cz 
mnjfulnek@atlas.cz

 010  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

 01�  sporthotel kurzovní  
  pod pradědem
Karlova Studánka 149, 793 24
tel.: 554 779 003, 603 444 190
www.sporthotelkurzovni.cz
recepce@sporthotelkurzovni.cz 

 01�  lanová dráha Zbojník
  Bílá 173, 739 15 Staré Hamry
tel.: 558 690 163, www.skibila.cz
skibila.areal@volny.cz, info@skibila.cz 

 01�  Hotel ráztoka ***
  Trojanovice 364, 744 01 Frenštát p. R.
tel.: 556 835 869, fax: 556 835 952
www.raztoka.cz, info@raztoka.cz

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.

putování po bájEčných místEch a aktivitách
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putování po bájEčných místEch a aktivitách

 0�9  Zámek kunín
  742 53 Kunín 1
tel./fax: 556 749 420
www.zamek-kunin.cz
ic@kunin.cz

 0��  památník Františka  
  palackého v Hodslavicích
742 71 Hodslavice 71
tel.: 556 750 555
www.muzeum.novy-jicin.cz
ovmnj@atlas.cz

 0�0  muzeum v Bílovci
  Zámecká 691, 743 01 Bílovec
tel.: 556 412 266
www.muzeum.novy-jicin.cz
ovmnj@atlas.cz

 0�1  muzeum ve Štramberku
  Náměstí 31, 742 66 Štramberk
tel.: 556 852 284 
www.muzeum.novy-jicin.cz
mnjpribor@seznam.cz

 0��  muzeum v klimkovicích
  Lidická 1, 742 83 Klimkovice
tel.: 737 933 758
www: muzeum.novy-jicin.cz
ovmnj@atlas.cz

 0��  aqua terra
  Náměstí 3, 742 66 Štramberk
tel.: 737 685 965,
www.aquaterra.wz.cz
AquaTerra@o2active.cz
mini ZOO ve Štramberku

 0��  Hrad Hukvaldy  
  – Občerstvení u brány
739 46 Hukvaldy
Otevřeno denně mimo pondělí: 
10.00–18.00 h.

 0��  Chata dr. Hrstky 
  – dřevjanka na hradbách
742 66 Štramberk, Kopec 77
tel.: 777 663 474
www.stramberskatruba.cz
truba@valasske-kralovstvi.cz

 019  Chata svinec
  Kojetín 56, 756 61
tel.: 556 708 306
www.chata-svinec.com
info@chata-svinec.com 

 0�0  Štramberská trúba

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

 0�1  ZOO Zlín

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

 0��  Zámek lešná

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

 0��  rudOlF jelínek a.s.

Razov 472, 763 12 Vizovice
tel.: 577 686 120, www.rjelinek.cz
rjelinek@rjelinek.cz 

 0��  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“

 0��  Zámek Fryštát

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

pravidla akce putování po Báječných místech a aktivitách

1. Zavítejte na Báječné místo, zúčastněte se Báječné aktivity nebo Báječné akce  
 a za pár drobných si pořiďte samolepku.
 O tom, která místa a aktivity jsou aktuálně ta Báječná, se dozvíte také z našich  
 webových stránek nebo na našich a všech dobrých Informačních centrech.
2. Z každé samolepky odlepte „spodní štítek“. Až budete mít deset po sobě jdoucích  
 „štítků“, vložte je třeba do obálky a pošlete je na naši adresu CK VK Rožnov p. R.,  
 Palackého 450, 756 61 Rožnov p. R. Nezapomeňte napsat svou zpáteční adresu,  
 na kterou vám máme zaslat prémiovou samolepku.
3. Pro úspěšné účastníky putování po Báječných místech a aktivitách jsou na rok  
 2010 připraveny následující ceny:
 Při získání 3 prémiových samolepek obdržíte:
 „Cestovatelský list“ a volné vstupné na naše vybrané akce a aktivity.
Při získání 5 prémiových samolepek – prvních 50 cestovatelů obdrží:
 • kartón piva RADEGAST 0,5 l
 • nebo tričko s motivem Báječných míst a aktivit Valašského království či zážitků  
 pro 7 smyslů“.
Všichni, kteří nasbírají 5 prémiových samolepek a kteří nám pošlou  
štítky do 31. 12. 2011, získají:

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

1. cena: pivo na rok zdarma od pivovaru radegast (365 piv)
2. cena: Balíček zážitků CK VK v hodnotě 5 000 Kč
3. cena: Balíček zážitků CK VK v hodnotě 2 500 Kč

4. Organizátoři si vyhrazují právo nahradit uvedené ceny cenami jinými  
 srovnatelné hodnoty.
5. Ze soutěže jsou vyřazeny všechny osoby, které se podílí na její organizaci, jejich  
 rodinní příslušníci a zaměstnanci.
Ceny do soutěže poskytli:
RUDOLF JELÍNEK, a. s., Pivovar Radegast, Nošovice, CK VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ, s r. o., 
ALPISPORT CENTRUM, s r. o. a další.
Místa, jejich majitelé a otvírací doby se mění. Prosíme vás proto, abyste si předem místa 
putování ověřili. Šetříte tak svůj čas, nervy a peníze!

•

•
•
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výběr informačních cEntEr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MIC Luhainfo
Masarykova 950,
763 26 Luhačovice
tel.: 577 133 980
fax: 577 133 980
e-mail:

luhainfo@mesto.luhacovice.cz
web: www.mesto.luhacovice.cz

nový hrozenkov
IC
Památník Antonína Strnada 451,
756 04 Nový Hrozenkov
tel.: 571 451 806, 606 783 442
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

Ostravský informační servis s. r. o.
Ostrava – vestibul Hlavního nádraží
Nádražní 196, 702 00 Ostrava
tel.: 596 136 218, fax: 596 136 218
e-mail: cd@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz

Ostravský informační servis s. r. o.
Ostrava-Svinov železniční nádraží
Peterkova 90,
721 00 Ostrava-Svinov
tel.: 597 310 174, fax: 597 310 172,
724 166 034
e-mail: svinov@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zlín
MIC
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
tel.: 577 630 270, 577 630 222
fax: 577 630 274
e-mail: is@muzlin.cz
web: www.mestozlin.cz

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

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

Aktuálně bychom Vám chtěli nabídnout některou 
z těchto konkrétních forem spolupráce:

Zřízení prodejního místa – galerie polodrahokamů, kamenů 
a uměleckých řemesel.

Máte zájem rozšířit svou nabídku suvenýrů a zboží o atraktivní sortiment polodrahoka-
mů? Připravíme a vybavíme Vám prodejní místo, poradíme a vybereme vhodný sorti-
ment! Pro bližší informace volejte 774 668 045!

Nabídněte svým hostům ty nejlepší medoviny a medové výrob-
ky z Valašského království!

Připravíme a vybavíme Vám prodejní místo, poradíme a vybereme vhodný sortiment! Pro 
bližší informace volejte 774 668 045!

Máte webové stránky a chcete si přivydělat?

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

Staňte se malou cestovní agenturou – prodávejte naše Balíčky 
zážitků! Systém je úplně jednoduchý – nic se nikde neko-

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

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

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

zíme vám dvě základní možnosti spolupráce:
1. affiliate systém. Jednoduchá možnost umístění nabídky Balíčků zážitků na váš web. 
Nevyžaduje žádné programování, jen na své stránky umístíte iframe stránku. O všechno 
ostatní se staráme my. Vy pouze získáváte provizi z uskutečněných nákupů klientů. Affili-
ate systém lze integrovat do jakýchkoli stránek.
2. Poskytneme vám denně aktualizovaný XMl soubor pro váš eshop. Stále tak budete 
mít naši aktuální nabídku Balíčků zážitků ve vašem eshopu. Můžete prodávat celý sorti-
ment našich Balíčků zážitků nebo jen vybrané Balíčky dle vaší volby. Balíčky lze vybrat 
jakkoliv (např. dle lokality, kategorie, …).
Máte li zájem o více informací, kontaktujte nás.
Těšíme se na spolupráci s vámi!

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

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

SENSES“.

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

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

ní zájezd“ (incentivní turistika)? Naše nabídka pro vás zahrnuje:
• Doplnění vašich www stránek prodejním systémem na prodej „Balíčků zážitků“ tzv. 
affiliatem nebo systémem na pultovní prodej;
• Zpracování nabídky programu pro vašeho klienta; Využijte náš poptávkový formulář na 
www.balickyzazitku.cz.
• Poradenství s výběrem vhodných turistických cílů, kvalitních ubytovacích a gastrono-
mických služeb a vhodných aktivit. 
• Vytvoření produktů CR na míru do vašich katalogů. Produkt můžeme zpracovat i do 
podoby „Balíčku zážitků“ a nabídnout ho prostřednictvím naší prodejní sítě. Velice dob-
ře známe oblasti vhodné pro realizaci zejména incentivních zájezdů a máme v lokalitách 
naše osobní kontakty. Jedná se zejména o Valašské království, Českou republiku, Sloven-
sko, jižní Rakousko, Julské Alpy, Italské Dolomity, Skotsko, Rumunsko, Řecko, Západní 
Turecko, Severní Pákistán (Karakoram&Hindukush), Indii (Ladakh, Sikkim, Himachal 
Pradesh, indické Himaláje, West Bengal, Radjasthan, Goa, Kerala, Karnataka), Indoné-
sii (Sumatra, Jáva, Bali), Nový Zéland, Francouzskou Polynésii (Tahiti, Moorea, Raia-
tea, Tahaa, Bora Bora), Kanadu (Britská Kolumbie, Yukon, Queebec), USA (Aljaška). 
• Organizaci nápaditých a kreativních zážitkových programů; Využijte náš poptávkový 
formulář na www.balickyzazitku.cz!
• Zajištění dopravy a zkušených průvodců; 
• Komplexní zajištění organizace zájezdu nebo pobytu; 
• Vybavení partnerských CK a CA našimi informačními a propagačními materiály 
a suvenýry. 
Jsme CK s 12letou tradicí, bohatými zkušenostmi jak v našem „domácím regionu“ Valaš-
ském království, tak v Evropě a ve světě. Našim partnerům nabízíme zejména garanci 
kvality námi poskytovaných či doporučených služeb. Na nás se můžete spolehnout! 
Podrobnější informace o výše nabízených službách naleznete také v našem produkčním 
centru nebo využijte náš poptávkový formulář na www.balickyzazitku.cz!

Jste hotel či penzion, který s námi chce spolupracovat?

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

naše nabídka pro vás zahrnuje:
• Uzavření provizní smlouvy na prodej vašich uby-

tovacích kapacit;
• Doplnění vašeho webu prodejním systémem na prodej 

„Balíčků zážitků“ tzv. affiliatem nebo systémem na prodej přes recepci. Místa s nadstan-
dardní nabídkou aktivit budou moci získat certifikované označení „Místa pro 7 smyslů 
– Places for 7 senses“;
• Vytvoření „Balíčků zážitků“ s využitím vašich kapacit a služeb a jejich cílený marketing 
prostřednictvím affiliatů, XML exportů, apod. (více na www.balickyzazitku.cz);
• Organizaci akcí a programů pro vaše klienty (programy pro firmy, skupiny, VIP klienty, 
významná výročí apod.); Z každé akce vám vyplácíme provizi! Využijte náš poptávkový 
formulář!
• Výrobu vašich originálních propagačních a informačních materiálů a suvenýrů – letá-
ků, pohlednic, nálepek, razítek, jídelních lístků, pamětních listů, triček, hrníčků apod. na 
zimu nebo na celou sezonu;
• Prodej našich suvenýrů dle vašeho výběru ve vašem zařízení;
• Vaši prezentaci a propagaci v produktech, aktivitách a kampaních naší společnosti 
VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ – Zážitkové noviny, www stránky www.balickyzazitku.cz 
a www.valasske-kralovstvi.cz apod.;

příloha dobré tipy

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

Jste průvodce, instruktor, manažer programů či 
moderátor?

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

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

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

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

Jste poskytovatel aktivit či jiných služeb cR?
Kapela? Kočovné divadlo? umělec? Máte zájem
o dlouhodobou spolupráci s naší agenturou a cK?

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

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

7 SENCES“.

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

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

Zajímá Vás, co nového se právě chystá? 
 

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

Váš tým CK VK

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

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

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

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

spolupráci při realizaci společných projektů cestovního 
ruchu. Spolupráce může spočívat například:

• Ve vaší prezentaci a propagaci v produktech, aktivitách a kampaních naší společnosti 
– Zážitkové noviny, stránky www.balickyzazitku.cz a www.valasske-kralovstvi.cz, Místa 
pro 7 smyslů – Places for 7 senses, Zážitková univerzita pro cestovatele a objevitele, Puto-
vání po báječných místech apod.;
• V komplexním řešení problematiky cestovního ruchu ve vaší obci, městě či regionu;
• V tvorbě vašich produktových balíčků a v jejich cíleném marketingu prostřednictvím 
affiliatů, XML exportů, eventů apod. (více na www.balickyzazitku.cz);
• V tvorbě vašich originálních propagačních a informačních materiálů;
• V přípravě vašich projektů cestovního ruchu i pro grantová schémata EU, jejich admi-
nistrace a monitoring;
• Ve sběru a zpracování dat pro vaše projekty;
• V organizaci seminářů, workshopů, famtripů, prezentačních dnů, zábavných a sportov-
ních akcí a festivalů apod.;
• V prezentaci vašich multimediálních prezentací v naší internetové televizi www.valass-
ke-kralovstvi.tv apod.; 

Jste firmou či pořadatelem firemních akcí či kongresů?

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

SENSES“.

Hledáte jen zábavu či hlubší vzdělávací pro-
gram? Potřebujete stmelit kolektiv (teamspirit 

či teambuilding) nebo chcete pro vaše zaměstnance či 
obchodní partnery zorganizovat firemní akci nebo „firemní 

zájezd“ (incentivní turistika)? Naše nabídka pro vás zahrnuje:
• Zajištění vhodných prostor pro pořádání firemních akcí, kongresů a konferencí; 
• Zpracování programu akce dle vašich přání a požadavků; Využijte náš poptávkový 
formulář!
• Zajištění ubytování a veškerých dalších služeb za výhodných cenových podmínek; 
• Zajištění komplexní produkce akce a konferenčního servisu;
• Grafické zpracování a tisk tiskovin – pozvánky, prospekty, prezentační CD apod.
• Zpracování nabídky programu pro vašeho klienta; Využijte náš poptávkový formulář na 
www.balickyzazitku.cz!
• Poradenství s výběrem vhodných doprovodných aktivit; 
• Vytvoření produktů CR na míru do vašich prezentačních katalogů.

Jste pořadatelé sportovních nebo kulturních akcí 
a programů?

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

 
Naše nabídka pro vás zahrnuje:

• Vytipování vhodného místa pro konání vaší 
sportovní nebo kulturní akce; 

• Příprava vhodných doprovodných programů a aktivit; 

příloha dobré tipy

MÍSTA PRO
SEDM SMYSLŮ

PLACES FOR SEVEN SENSES
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příloha dobré tipy

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

Obsah balíčku: • Program na míru pro firmy a skupiny složený z něk-
terých nebo i ze všech následujících úkolů • Slaňovaní z Trúby • Střelba 
z historických zbraní – z luků a kuší • Jízda na koni • Nahlédnutí do jes-
kyně Slámovy sluje aneb klepání na bránu pekel • Zkouška přípravy pokr-
mů přežití (třeba pečení placek na lávovém kameni) • Hledání a orientace 
pomocí GPS – hledání indícií v terénu • Rozluštění šifry mistra Durčáka 
v muzeu Zdeňka Buriana spojené s prohlídkou malířova díla • Zkouška 
odvahy v minizoo ještěrů, pavouků a dalších exotických potvor • Štram-
berské hry • Grilování masa a opékání • Noční výprava do útrob Štramber-
ské Trúby • …a jakékoliv další aktivity na kterých se domluvíme.

Tělesné předpoklady: S přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.
celkový čas: Dle vašich požadavků.
Počet účastníků: Od 10 do 70 osob.
Oblečení, vybavení: Vhodné sportovní pohodlné oblečení, pevná obuv.
Sezona, počasí: 365 dní v roce. Program se dá realizovat za každé-

ho počasí. Vždy k němu zpracováváme i mokrou 
variantu.

Kdy objednávat: Nejlépe alespoň 14 dní předem.
Lokalita: Štramberk, Lašská brána Beskyd.

Honba za Štramberským pokladem

Vyzkoušíme si následující scénáře: Ztráta výkonu motorů. Mám poslední 
3 minuty letu. Musím prostě co nejdříve přistát. Možná během letu dojde 
ke ztrátě výkonu motoru a vy budete muset pomoci kapitánovi s diverzí 
na záložní letiště. Při tom zachovat naprostý klid a kontrolu nad situa-
cí. Budete hlásit všechny důležité hodnoty, které uvidíte na přístrojích. 
Během letu může dojít ke ztrátě orientace. Najednou netušíte, kde jste 
a kam letíte. Máte k dispozici jen mapu, kompas a navigační přístroje na 
palubě. Dispečer na vaší frekvenci se vám snaží pomoct, ale vy jste 3.000 
ft nad zemí a letíte 80 mil za hodinu, kdežto on sedí na pohodlné židli. Je 
to na vás.

Obsah balíčku:
• Při letu budete plnit funkci 2. pilota a budete řešit krizové situace. Spo-
lečně s pilotem naplánujete let, zakreslíte trasu v mapě, zkontrolujete akti-
vaci vzdušných prostorů, naprogramujete palubní přístroje, zjistíte aktu-
ální meteorologické podmínky, provedete předletovou prohlídku letadla, 
poslechnete si, jak vyžádat povolení ke startu. Odposlechnete správnou 
frazeologii při komunikaci s řídící věží. Jako druhý pilot zkontrolujete 
předletové úkony po kapitánovi letadla. • Vyzkoušíte si, zda máte talent na 
řízení letadla a zda dokážete s řešit nouzové situace. • Po startu budete mít 
na starosti navigaci letadla. K dispozici budete mít pouze mapu a kompas. 
• Přistaneme minimálně na 2 dalších letištích a po cestě si nenecháme ujít 
zajímavé místa. Teda jestli na jejich sledování budete mít čas.

Tělesné předpoklady: Bez omezení. Neměli byste však mít strach z výšek 
a bát se létání. Akce je vhodná pro muže i ženy od 
18 let. Mladší pouze v doprovodu (nebo se souhla-
sem) rodiče.

celkový čas: Cca 4 hodiny. Let včetně mezipřistání je napláno-
ván na přibližně jeden a půl hodiny a každý účast-
ník bude vždy minimálně po 20 minutách plnit 
funkci 2. pilota na sedadle vedle kapitána. Přista-
neme na 2 dalších letištích, kde se posádka vystří-
dá.

Počet účastníků: Balíček je určen pro 3 pasažéry – piloty.
Oblečení, vybavení: Doporučujeme sportovní oblečení s ohledem na 

roční období.
Sezona, počasí: Celoročně, při vhodných meteorologických pod-

mínkách.
Kdy objednávat: Minimálně 4 až 6 týdnů před plánovaným termí-

nem.
Lokalita: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava, 

Praha.
Kód balíčku: AKT 179 404 (1 osoba), AKT 180 407 (2 osoby), 

AKT 181 408 (3 osoby)
Orientační cena: 1 osoba: 4 800 Kč včetně DPH
 2 osoby: 9 600 Kč včetně DPH
 3 osoby: 14 400 Kč včetně DPH

Pilotem na zkoušku
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dobré tipy − partnEři vašich Zážitků

DOPRODEJ
SLEVA až 50%

DOVOLENÁ NEJEN S KOUPÁNÍM

     DOVOLENÁ 11
www.atis.cz

Hory
Relax
Koupání
Víkendy

JARO
LÉTO

PODZIM

(IČO 253 511 17)

ČESKO
  SLOVENSKOČESKO
  SLOVENSKOČESKO
  SLOVENSKO

WELLNESS
WELLNESS
WELLNESS

TERMÁLY, LÁZNĚ, VÍKENDY

DOVOLENÁ NEJEN V LÁZNÍCH
www.atis.cz

JARO 11
LÉTO

PODZIM 11

(IČO 253 511 17)

ď

 DOVOLENÁ V EVROPĚ
www.atis.cz

DOVOLENÁ

         
U SOUSEDŮ 11

(IČO 253 511 17)

TERMÁLY, JEZERA, HORY, MOŘE

JARO
LÉTO

PODZIM

ď

VAŠE DOVOLENÁ ON-LINE
na WWW.ATIS.CZ

KLIKNI
NA VRTUÁLNÍ KATALOGY

VYBER A JEĎ!

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

Pobyty v prodeji
ve všech CK označených

samolepkou

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

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

Areál je ideálním místem pro letní dětské tábory, sportovní 
a firemní kurzy a soustředění i soukromou rekreaci.

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.

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

Celoroční provoz lanové dráhy 7.00–18.00 h.

SKIALPIN Pustevny 
Info: www.skialpin.cz

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

Panoráma TV denně živě
Po–Pá 8.30–9.10 hodin,

So+Ne 7.50–8.30 hodin na ČT 2

Navštivte PUSTEVNY

www.skialpin.cz

Vyzkoušejte si na vlast-
ní kůži střemhlavý let, 
výkruty, ostré zatáčky 
a poznáte, jaké to je být 
„akrobatem“.

Obsah balíčku:
• 10 nebo 15 minut 
akrobatického letu se 
zkušeným pilotem, 
instruktáž před letem. 

„Začátečníkům“ je doporučen let 
v délce 10 minut.

Tělesné předpoklady: Dobrý zdra-
votní stav.

celkový čas: 10 nebo 15 
minut.

Počet účastníků: Pro 1 osobu.
Diváci: Účast diváků 

je možná.
Oblečení, vybavení: pohodlné oblečení.
Sezona, počasí: jaro–podzim, jen při vhodných meteorologických 

podmínkách pro létání.
Kdy objednávat: Alespoň 2–3 týdny předem.
Lokalita: Hranice.
Kód balíčku: AKT 004 012
Orientační cena: 1 960 Kč včetně DPH (10 minut)
 2 660 Kč včetně DPH (15 minut)

Akrobatické lety



Valašská královská univerzita
Fakulta pálení a slivovicových věd

uděluje

DIPLOM
 kerým hlavy staroslavné Valašské královské univerzity

právoplatně stvrzujú, že:

Franta Cajdoch
úspěšně složil zkoušku a přiznává se mu titul akademický

Špiritus Doctoris
zkráceně

ŠpDr.

  Za Valašskou královskou univerzitu:
razítko

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

studujte nOvé aktivity!

Okoštujte studium

na naší

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

© vydalo ck valašské království, Dolní 494, 744 01 Frenštát p. R., leden 2011, grafické zpracování: Valašské královské grafické studio, tel.: +420 777 668 033, e-mail: studio@valasske-kralovstvi.cz
naše kanceláře: CK VK Rožnov p. R., Palackého 450, 756 61 Rožnov p. R., tel.: + 420 571 655 196, tel./fax: +420 571 619 444, e-mail: info@valasske-kralovstvi.cz, web: www.valasske-kralovstvi.cz • www.balicky-zazitku.cz

Štramberská Trúba, Kopec 77, 742 66 Štramberk, tel.: +420 774 668 045, e-mail: truba@valasske-kralovstvi.cz, web: www.stramberskatruba.cz
IC Kopřivnice, Obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice, tel.: +420 556 821 600, +420 556 821 488, +420 774 668 001, e-mail: ic@koprivnice.cz, web: www.koprivnice.cz • www.lasska-brana.cz

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!

• Hukvaldy • Karviná
• Kopřivnice • Nový Jičín

• Ostrava • Příbor • Štramberk Hotel U lip

1 9 9 7 6 2 9 4 7 2 2 8 2 7 2

Muzeum Novojičínska

Získejte ZápOČty, tituly, 
diplOmy a Ceny!

ZaZíjte, CO jste jeŠtě 
neZažili!

 c k  va l a š s k é  k r á lo v s T v í
firemní Programy • ZážiTková univerZiTa • Balíčky ZážiTků 

šTramBerská TrúBa • Dovolená • ZáJeZDy

Zážitkové univerzitěa Zážitkové škole!


