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ic kopřivnice Vlčkova palírna 
z Lačnova

Vinný sklep
pod Trúbou

Jeskyně
Slámova slujChata Dr. HrstkyŠtramberská Trúba

Poprvé vydáno v roce 1997 jako osmistránková brožura

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



�

z
á

ž
it

k
o

v
é

 n
o

v
in

y

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

z
á

ž
it

k
o

v
é

 n
o

v
in

y

�

Z Valašského králoVstVí – Z domoVa

Editorial 2012: 
Valašské králoVstVí

jE tu pro Vás již 15 lEt!

V dubnu 2012 to bude již 15 let, co 
jsem s kamarádem Pavlem Kosí-
kem  Valašské  království  zaklá-
dal.  Byl  to  nápad,  který  se  rodil 
z  mých  cest  po  světě  a  dospěl  až 
sem. Že to bude cesta jednoduchá 
jsem  ani  nečekal,  ale  jsou  věci, 
které  si  opravdu  nevymyslí  ani 
ten  největší  spisovatelský  talent 
a  musí  je  napsat  sám  život.  Že 
budeme  muset  svrhávat  „krále“ 
a dokazovat u soudů kdo králov-
ství vytvořil, čelit do nebe volající 
lidské blbosti a politické korupci, 
která  se  usadila  na  našich  měs-
tech, krajích i místech nejvyšších, 
mě skutečně nenapadlo. Těch 15 
let  bylo  různých.  Byly  mezi  nimi 
roky dobré i zlé, úspěšné i ty méně 
úspěšné, jak už to v životě bývá.
„Jak  se  daří  Valašskému  králov-
ství  dnes?  Nejde  o  vás  moc  sly-
šet…“,  podotkne  občas  někdo 
z  vás.  „Světská  sláva,  polní  trá-
va!“,  odpovídám.  Medializovat 
se  nebylo  nikdy  našim  cílem. 
Média  dnes  informují  hlavně 
o krizi, korupci, zločinech, havár-
kách, kauzách a lidském neštěstí, 
a jsem vskutku rád, že se v žádné 
z těchto kategorií neobjevujeme. 
Jinak  musím  objektivně  kon-

statovat,  že  se  nám  daří  docela 
dobře, i když to někdy špatně sná-
ším. Máme za sebou jeden z nej-
lepších  roků  pracovně  i  osobně, 
i když ve finiši jsme museli pořád-
ně  zabojovat.  Hrad  Štramberk 
nám  vzkvétá  a  Trúba  má  od  jara 
novou expozici. Turistická Chata 
Dr.  Hrstky  zase  bohatší  nabídku 
hudebních  akcí,  zpřístupněný 
vchod  do  jeskyně  Slámovy  sluje 
a nový vinný sklep „Pod Trúbou“. 
Naše  CK  pro  vás  stále  rozšiřuje 
nabídku  dobrodružných,  zábav-
ných i pohodových Balíčku zážit-
ků,  programů,  zájezdů  i  dovole-
ných na všechny možné způsoby. 
Naše  IC  v  Kopřivnici  vás  uvítá 
365 dní v roce a dozvíte se v něm 
opravdu  vše,  co  budete  potřebo-
vat  při  vaší  návštěvě  nejen  Kop-
řivnice.  V  naší  Pálenici  můžete 
nejen  studovat  na  Fakultě  pálení 
a  slivovicových  věd,  ale  v  roce 
2012 významně rozšíříme i škálu 
„učebního materiálu“ a „školních 
pomůcek“. A grafické studio pro 
vás  zase  zpracovává  všechny  ty 
naše pěkné věci!
Máte  však  pravdu  v  tom,  že  již 
bohužel  nemáme  tolik  času 
s  vámi  „blbnout“ J.  Ten  čas  již 
musíme  věnovat  rodinám  a  vše-
mu,  co  jsem  výše  jmenoval.  Při-
jměte  to  trochu  jako  naší  omlu-
vu,  protože  vnímáme,  že  vám  to 
občas  schází.  Ale  vězte,  že  nám 
také…  Nezoufejme,  ale  užívejme 
si  všichni  společně  to  pozitivní, 
co máme a co jsme pro vás spolu 
se  stovkami  našich  partnerů  při-
pravili. Čtěte dál!
Tož  vitajtě  ve  VALAŠSKÉM 
KRÁLOVSTVÍ!

TOMÁŠ HARABIŠ

•	Máme 7 smyslů jako vy! Dokážeme život cítit tak jako vy! 
Chápeme vaše emoce! 

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

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

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

•	Rozumíme si spolu a proto se spolu vždy domluvíme.

•	A proto od nás dostanete vždy to, co chcete a potřebujete. 
Těšíme se na vás…

O nás
Vážení naši přátelé,
je  to  již  15 let,  co  se  spo-
lu  potkáváme  na  horách,  na 
akcích,  na  expedicích,  při  létá-
ní,  na  cestách…  Na samém 
počátku jsme byli expediční 
cestovní kanceláří NAMAS-
TE, kterou jsme na zelené 
louce založili jako nadšení 
cestovatelé a dobrodruzi. Pak 
jsme se spíše než na expedice 
vrhli na region a začali jsme 
s expanzí našeho krásného 
kraje – VALAŠSKÉHO KRÁ-
LOVSTVÍ. S VALAŠSKÝM 
KRÁLOVSTVÍM jsme se opět 
stali cestovní kanceláří. Chce-
me být cestovní kanceláří, která 
vám  pomůže  váš  čas  v  našich 
horách  aj  dolinách  prožít  co 
nejzajímavěji.  Strávit  u  nás 
okamžiky plné zážitků, na které 
se  nezapomíná.  Pro nás však 

zážitky nejsou pouhým cílem 
našich akcí a programů, ale 
zároveň cestou k poznání sebe 
samých…
Pokud nechcete strávit svůj vol-
ný  čas  nebo  dovolenou  pouze 
vyleháváním  u  bazénu  svého 
hotelu či procházkami v parku, 
určitě  si  u  nás  vyberete.  Pokud 
jste  firma  a  hledáte  někoho 
kreativního,  kdo  by  vám  při-
pravil  zajímavý  program  na 
vaši  firemní  akci  či  zážitko-
vý  pobyt  na  míru,  jste  u  nás 
správně!  Tím  jsme  vám  také 
představili dvě hlavní linie naší 
činnosti  –  zážitkové produk-
ty pro každého – tzv. Balíčky 
zážitků a Programy pro fir-
my a skupiny, kde se program 
opírá  o  naší  vynikající  znalost 
prostředí  a  stovky  námi  prově-
řených partnerů a služeb.

Proč využívat služeb valašského království?
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Zážitky/aktivity/služby pro každého
Chcete svůj volný čas nebo snad celý život prožít zajímavě, oddych-
nout si a opravdu něco zažít? Zažijte aspoň den s námi! Můžete však 
celou dovolenou a vydat se s námi na i cestu, výlet, zájezd či expedi-
ci! Emigrovat do Valašského království! Čas plný zajímavých aktivit, 
neopakovatelných zážitků, intenzivních emocí a pocitů jsme pro vás 
zabalili do tematických „Balíčků zážitků“.

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

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

Kde si můžete Balíčky 
zážitků koupit?
Zakoupit si je můžete na stránkách 
www.balickyzazitku.cz  a  v  síti 
vybraných  IC,  hotelů,  cestovních 
kanceláří,  cestovních  agentur 
a  dalších  provizních  prodejců.  Při 
zakoupení  Balíčku  obdržíte  zážit-
kový  kupon,  ve  kterém  naleznete 
potřebné informace k jeho čerpání.

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

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

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

Informujte se,
objednávejte,
rezervujte:

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

Zážitky v pěkném balení
Naše Balíčky zážitků můžete získat v opravdu dárkovém balení. 
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Skupinové&firemní akce, programy a zájezdy
Organizovaným skupinám 
a firmám nabízíme pro-
gramy, akce, výlety, pobyty, 
incentivní zájezdy, cesty 
a expedice na míru!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Navíc  nabízíme  individuální  pří-
stup,  maximální  přizpůsobivost 
vašim  požadavkům  a  uděláme  vše 
proto, abyste byli spokojeni!



�

z
á

ž
it

k
o

v
é

 n
o

v
in

y

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

Z Valašského králoVstVí – politika, hospodářstVí

Ryba smrdí od hlavy aneb VK versus politika
Valašské  království  se  vždy 
striktně  drželo  mimo  jakékoliv 
politické  proudy  a  chce  zůstat 
neutrální i nadále. To jeho předsta-
vitele  ovšem  nezbavuje  povinnosti 
ani  možnosti  vyjadřovat  se  k  celo-
společenským problémům v České 
republice a ve světě. A i když je VK 
známo  zejména  svými  recesními 
aktivitami,  opak  je  skutečností 
a  převážná  většina  jeho  aktivit  je 
myšlena velice vážně.
To co se děje v poslední době kolem 
nás příliš optimismu člověku nepři-
dá.  Média  nás  obklopují  zejména 
násilím,  lidským  neštěstím,  hroz-
bami a strachem ze všeho možného 
i  nemožného.  Musíme  vynakládat 
mnohem více úsilí, energie a před-
vídavosti  abychom  si  zachovali 
zdravý  rozum  a  dokázali  rozeznat 
co je realita a co často vykonstruo-
vaná  fikce  hrozeb  a  strachu,  která 
nás  má  zpracovat  k  obrazu  těch, 

kteří  právě  hýbou  naším  světem. 
A většinu z nás již docela zpracova-
li.  Jak  jinak  bychom  mohli  být  tak 
„tolerantní“ k tomu co se nám den-
ně  odehrává  před  očima.  Denně 
máme před očima své volené a jimi 
jmenované zástupce na všech mož-
ných úrovních, kteří jsou ztělesně-
ním  lži,  korupce,  postrádají  jaký-
koliv  charakter,  natož  morálku, 
kážou  nám  vodu  a  sami  pijí  víno. 
Jak  asi  může  vypadat  EU,  když  ti, 
kteří v ní rozhodují, jsou vyžírkové, 
kteří ráno stepují na chodbě evrop-
ského parlamentu jen proto, aby si 
mohli ke své odměně 11 319 EUR 
měsíčně připsat dalších 3 408 EUR 
diet,  jak  natočila  německá  televize 
RTL, a zbaběle utíkají a schováva-
jí  se,  když  jsou  přistiženi.  A  to  by 
měla  být  elita  Evropy,  která  pře-
rozděluje  biliony  eur,  rozhoduje 
o životech nás všech, hospodářství, 
obraně, kultuře…! A jaká je teprve 

elita  českého  parlamentu,  kterou 
lze  k  tomu  evropskému  přiměřit 
jako  OKRESNÍ  PŘEBOR  k  MIS-
TROVSTVÍ EVROPY?!!!

Jak  to,  že  ještě  nejsme  v  ulicích? 
Jak to, že dotyční stále zastávají své 
posty? Jak to můžeme dopustit?

Systém,  který  jsme  si  za  22  let  od 
revoluce  vybudovali,  tady  již  není 
pro  nás,  ale  my  pro  něj…  Nemá-
te  ten  pocit?  Přiznám  se,  že  já  již 
nějakou  dobu  ano.  Vlády  a  politi-
ci  slouží  nám  nebo  jsme  tady,  aby 
mohli  vládnout,  vézt  války  a  vydě-
lávat?  Úředníci  se  starají  o  naší 
administrativu nebo jsme tady, aby 
měli co dělat? Jsou dnes peníze ješ-
tě  našim  sluhou  nebo  již  pánem? 
Jsou zákony, aby nás chránily, nebo 
jsme  tady,  abychom  jimi  byli  jen 
ovládáni?  Kupujeme  si  věci,  aby 
nám  sloužily,  nebo  spíše  sloužíme 

my jim? Jsou daně ještě daně nebo 
nás stát již nezřízeně okrádá? A co 
to všechno má společného s námi? 
Současný  stav  ovlivňuje  negativně 
práci,  činnosti  a  životy  nás  všech 
a  objektivně  ztrácíme  šanci  tento 
stav změnit. Cestovní ruch a turis-
tiku  nevyjímaje.  Nic  z  toho  nám 
není  lhostejné.  Valašské  králov-
ství bude proto daleko významněji 
vystupovat proti těmto jevům, upo-
zorňovat  na  ně  humorně  i  vážně 
a  podporovat  aktivity  a  iniciativy 
směřující k očistě společnosti.
Možná  jste  se  někdy  ptali  svých 
rodičů  –  „A  proč  jste  s  tím  tehdy 
něco  neudělali?“  Nechci  si  ještě 
připravovat odpověď pro svoje děti. 
A pokud se jim mám zpříma podí-
vat  do  očí,  nestačí  již  bohužel  jen 
dobře dělat svou práci.

A ryba smrdí od hlavy!
Tomáš Harabiš

VK počínaje 1. 1. 2012 zvyšuje daně pro úředníky a polityky Čes-
ké republiky. Při zasílání daňových formulářů mohou naší občané 
uplaťňovat vyšší daň z okrádání obyvatelstva, daň z korupce, daň ze 
lži, daň ze ztracených hodnot a daň z blbosti. Všechny tyto ukazatele 
v uplynulých letech výrazně rostly, na rozdíl od ekonomiky a příjmů 
obyvatelstva. Vzhledem k vysoké míře „trpělivosti“ obyvatelstva, lze 
očekávat ještě prudký, ale pravděpodobně již jen krátkodobý růst. 
Všichni naši daňoví příjemci se proto mohou těšit na vysoké výnosy! 
Těšit a těšit a těšit.J
Správce královské pokladny však varuje: Čím větší výnos, tím větší 
riziko! Zajímavostí daňového systému VK je fakt, že se zdaňují pou-
ze škody a újmy, na rozdíl od daňového systému „moderního“, který 
zdaňuje již jen samotnou snahu něco dělat. Další zajímavostí je také 
způsob výběru daní. Každý z vás si daň od svého úředníka či politika 
vybírá sám, svými vlastními silami. Záleží zcela na vašich schopnos-
tech zdali nějakou daň vyberete a v jaké výši. Opět tak šetříme vaší 
peněženku – nemusíte živit další úřad. „Daňové formuláře“ jsou 
k dostání v našich kancelářích a v lepších informačních centrech 
a v knihkupectvích a papírnictvích. Formulář vyplníte, pošlete a pak 
už jen čekáte až vám přijdou peníze! Výběru daní zdar! TH

Valašské království chystá přechod na 
novou měnu – „VYPÁLENÉ“

Správca Valašské královské pokladnice (ob- 
doba  Ministerstva  financí  ČR  a  Evropské 
centrální banky ve Frankfurtu) již dále odmí-
tá  přispívat  do  tej  děravé  evropské,  bo  už 
prvňáček na valašské základce přece ví, že:
¢  Lhát  se  nemá…  a  v  tej  unii  kecajú  všeci 
politici  také  sračky  a  eště  si  myslá,  že  jim 
ludé budu žrať!
¢ Kdo lže, aj krade…, ale ti evropští domo-
rodci sú asi slepí, bo jináč si nejde vysvětlit, 
že si to nechajú líbit!
¢  Bez  práce  nesú  koláče…,  ale  v  tej  Únii 
žerú najvíc ti, keří najmíň robí!

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

A  proto  jsme  se  rozhodli  zachránit  tvrdosť 
valašské  královské  měny!  Jurovalšáry, 
dosud  kryté  senem,  budeme  konvertovat 
na „vypálené“, keré budú kryté bezednými 
zásobami Valašské královské slivovice! A tu 
kryje poctivá valašská práca!
Vyzýváme  proto  občany  Valašského  krá-
lovství,  aby  už  pomalu  spotřebovali  všecky 
svoje mincové zavařeniny a připravili se na 
„vypálené“! Emisi „vypálených“ bude řídit 
Valašská  královská  pokladnica,  kerá  sídlí 
ve Vlčkově palírně z Lačnova ve Valašském 
muzeu  v  přírodě.  Podoba  nové  královské 
měny a přechod na ňú proběhne v průběhu 
jara a budeme vás o něm průběžně informo-
vat.  Pokladník Kryštof Štědrý

VK zvyšuje daně pro 
politiky a úředníky!
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Nová expozice Zdeňka Buriana
Na přelomu června a července letošního 
roku byl ve Štramberku zahájen provoz 
nového muzea malíře a ilustrátora Zdeň-
ka Buriana. Expozice, která byla od roku 
1992 v budově bývalých masných krámů, 
resp. tržnice pod náměstím, se u pří-
ležitosti 30. výročí umělcova úmrtí (1. čer- 
vence 1981) přestěhovala blíže k místu, 
kde Zdeněk Burian ve Štramberku žil, 
tedy na náměstí samotné. Pro tyto účely 
byl rekonstruován půdní prostor městské 
budovy č. 31, kde do té doby sídlila expozi-
tura Muzea Novojičínska. 
V současné době tedy obě muzea sídlí pod 
jednou střechou a jsou tak velkým láka-
dlem pro všechny ctitele historie a umění.

Nové Muzeum Zd. Buriana ve Štramber-
ku nabízí expozici života a díla světově 
uznávaného malíře pravěku a dobro-
družství, který část života prožil v tomto 
městě a jehož celoživotní inspirací se stala 
proslulá jeskyně Šipka.
Expozice, která je celoročně přístupná, 
bude tematicky obměňována tak, aby při-
nášela co možná nejkomplexnější pohled 
na Burianovo dílo. Výstavy originálů 
i reprodukcí budou vždy doplněny i nabíd-
kou aktuálně vydávané literatury s malířo-
vými ilustracemi.  Aleš Durčák

Akce na Štramberské Trúbě v roce 2012
28. 4. Slet čarodějnic a strašidel na Trúbě – slavnostní zahájení sezony 
Slet čarodějnic, vaření a ochutnávání z čarodějnické kuchyně, soutěže, závody v létání na 
koštěti. Sezonu zahájí král Valašského království. Večerní promítání pohádky pod Trú-
bou. Trúba otevřena do večerních hodin. Slaňování z Trúby a záchrana princezny ve věži.
30. 6.–1. 7. Kladivem sem, kladivem tam! Sympozium uměleckých kovářů  
 na Trúbě & hradní grilování
Dvoudenní kovářské sympozium doplněné o historické hody. Oslava dovednosti mistrů 
kovářského umění. Večerní promítání pod Trúbou. Jarmark domácích výrobků.
11. 8. Pravěká hostina „Sežrání Mamuta“ & historická hostina  
 „Žer nebo zemřeš, pacholku!“
Pokrmy našich předků. Interaktivní dobové hody, zábavné gastronomické soutěže v pří-
pravě jednoduchých pokrmů a ochutnávky „pravěkých a historických“ specialit.
15. 9. Zátopkovy schody – festival pohybu
Běh do schodů na čas dle kategorií. Sportovní sobota pro celou rodinu, tato akce je věno-

Muzeum Zdeňka Buriana
Náměstí 31, 742 66 Štramberk 
e-mail: mzb@stramberk.cz 
tel.: 558 840 619
 

Otvírací doba: 
říjen–březen: út–ne
9.00–12.00, 13.00–16.00 
duben–září: út–ne
9.00–12.00, 13.00–17.00 
 

Vstupné: děti 20 Kč / dospělí 50 Kč 
(platí pro celou budovu, resp. expo-
zici Muzea Zd. Buriana a expozici 
Muzea Novojičínska)

Změna vstupného na Trúbu
Vážení přátelé a návštěvníci, od 1. ledna 
2012 se kvůli zvýšení DPH bude zvyšo-
vat i vstupné na Štramberskou Trúbu 
a to o 5 Kč. Ovšem to bychom se museli 
hanbou propadnout, abychom si jen tak 
zdražili a vám za to nic lepšího nepřinesli. 
Proto vám za oněch 5 Kč přineseme zase 
něco navíc, abyste přece jen měli důvod se 
na Trúbu podívat.
Na příští sezonu tak pro vás chceme vytvo-
řit na ochozu Trúby panoramatické desky 
s popisem výhledů, které tam tolik chybí 
a taky se chystáme nově přetvořit hlado-
mornu, která bude vypadat jako pořádná 
hladomorna a ne jen holý prostor s paná-
kem s becherovkou v ruce (i když tento 
pamětihodný inventář určitě vyhazovat 
nebudeme) J

Vstupné na Trúbu tedy
bude následující:
Dospělí (od 15 let): 35 Kč
Děti do 15 let a ZTP: 25 Kč

V příštím roce tak za toto vstupné dosta-
nete celou řadu věcí – možnost vystoupat 
a sestoupat 166 schodů (ušetříte za posi-
lovnu), krásný výhled do širokého okolí, 
zhlédnete expozici s názvem „Cesta do 

paměti Štramberské Trúby“, uvidíte výsta-
vu strašidel, budete se moci kouknout do 
panoramatických výhledů a lépe poznat 
okolní krajinu a uvidíte hladomornu, 
jakou jste na Trúbě ještě neviděli – a to vše 
jen za toto „směšné“ vstupné.
Myslíte snad, že toto vstupné není směš-
né? Právě naopak, jen sledujte:
¢  Co třeba jiné rozhledny? Např. Ost-
ravská rozhledna na radnici: vstupné 
49 Kč (nuda, vyveze vás výtah a pro dobro 
vašeho zdraví se ještě nadýcháte čerstvého 
ostravského smogu).
¢  Co třeba banky? Např. za výběr hoto-
vosti na přepážce zaplatíte v bance cca 
60 Kč za to, že vám banka dá vaše peníze. 
Co z toho máte? Prdlajz…
¢ Co lékaři? Jen co přijdete k doktorovi, 
zaplatíte 30 Kč a za recept v lékárně dal-
ších 30 Kč… Přijďte raději na Trúbu, tady 
dáte 35 Kč a uděláte něco pro své zdraví 
a dobrou náladu, kterou u doktora určitě 
nenajdete.

Jak sami vidíte, i přes avizované zdražení 
vám máme stále co nabídnout, narozdíl od 
těch, kteří stále jen berou a nic vám za to 
nedají. Proto se i v letos budeme těšit na 
vaši návštěvu!

vána odkazu slavných olympioniků paní Dany a Emila Zátopkových. Kromě běhání do 
schodů bude připraveno i slaňování z Trúby, šplhání na Trúbu, hradní tělocvik apod.
6. 10. Kejklíři, rytíři, herci a hradní dýňobraní
Zábavná a kulturní vystoupení, řemeslná dílna, večerní promítání, výroba jablkových hou-
senek, divadlo – pohádka Zlatovláska a 3. ročník soutěže o nejlepší vyřezávanou dýni. 
8. 12. Setkání Mikulášů a Čertů na Trúbě a předvánoční hodování
Mikuláš a Čert na Trúbě, vánoční zvyky, ukázka tradičních technik výzdoby – jablkový 
svícen, vánoční punč, v řemeslné dílně zdobení domácích perníků, vánoční koledy.
31. 12. Silvestr na Trúbě
Oslava konce roku a začátku toho příštího u nás na hradě. Hudební vystoupení, grilování, 
zábavný program.

Podrobný přehled a informace o dění v areálu naleznete na www.stramberskatruba.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu! Družina Rytířů Štramberského hradu
Změna programu vyhrazena!



�

z
á

ž
it

k
o

v
é

 n
o

v
in

y

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

Z Valašského králoVstVí – cEstoVání – štrambErk

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

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

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

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

pár  kroků  od  něj,  až  po  špičkovou 
kvalitu  apartmánů  v  ****Hotelu 
Štramberk  a  pohodlí  útulných 
pokojů  v  podkroví  vedle  stojící 
Jaroňkovy pekárny.
V čem je ale servis Relaxu v podhůří 
Beskyd jedinečný, je právě spojení 
těchto  možností  v  cenově  zvýhod-
něné  balíčky  ubytování,  stravová-
ní,  lázeňských  procedur  i  dalšího 
odpočinku a trávení volného času. 
V  nabídkách  dvou-  či  třídenních 
pobytů  na  Vás  čekají  příjemně 
strávené  chvíle  po  boku  blízkého 
–  nebo  naopak  mohou  posloužit 
jako neotřelý dárek pod stromeček 
či k životnímu jubileu.
Ani  to  však  není  v  široké  nabídce 
vše.  Doslova  a  do  písmene  je  totiž 
možné  připravit  pro  zájemce  pro-
gram  na  míru.  Cvičící  víkendy  (ve 
Staré škole je „domácí“ tělocvična), 
školení a podnikatelské prezentace, 
firemní setkání a další akce, svatby, 
oslavy či třeba školní srazy – vše i se 
stravováním  a  dalším  programem 
nejen  z  nabídky  Lašských  pivních 
kúpelí.  K  dispozici  je  dvojice  sálů 
v domě U písařů na štramberském 
náměstí  (zde  nechybí  potřebné 
audiovizuální  technické  zázemí 
a pódium), Anglický klub v Jaroň-
kově  pekárně  i  restaurace  a  saló-
nek  Hotelu  Štramberk  s  venkovní 
terasou.  Takže  neváhejte,  čekáme 
i  na  Vás,  v  informačním  centru  na 
štramberském  náměstí  nebo  na 
www.relaxvpodhuri.cz.

Informační centrum Relaxu v podhůří Beskyd
najdete  snadno:  v  levém  horním  rohu  štramberského  náměstí  hned 
vedle schodů na Trúbu. Otevřeno je úterý až neděle od 10 do 17 hodin. 
Vedle informací zde na vás čeká i řada dalších možností: muzeum sta-
rých tisků a lidové keramiky, panoptikum výjevů ze štramberské histo-
rie v podkroví, stejně jako široký sortiment pohlednic, zdobených korbe-
lů a pivních suvenýrů, i dlouhé řady dalších upomínkových předmětů. 
A také řada unikátních publikací z vydavatelství ŠMÍRA-PRINT, které 
se věnují hlavně historickému místopisu a památkám Podbeskydí.

Kontakt:
Náměstí č. 40, 742 66 Štramberk
tel. 556 801 935, e-mail: infocentrum@relaxvpodhuri.cz
web: www.relaxvpodhuri.cz

Ale  stranou  nezůstávají  ani  akce 
komornějšího charakteru – tradič-
ní  Jazz  U  Písařů  ve  Štramberku, 
rozsvěcování vánočního stromu na 
kozlovickém  fojtství,  nebo  cyklus 
koncertů  Hvězdy  nad  Moravským 
Betlémem… A projet se třeba tako-
vým vláčkem Podhoráčkem z Koz-
lovic na Hukvaldy nebo Rožnováč-
kem, to může být přímo balzám na 
nervovou  soustavu  pocuchanou 
dnešním shonem a divokým život-
ním stylem.

A pak tu jsou muzea a expozice, kde 
má každý možnost zvolit si tempo, 
nikam  nespěchat  a  vychutnat  si 
krásu  vystavených  věcí:  tu  staré 
tisky a plastické výjevy z dějin kraje 
pod Trúbou, nostalgii zašlých časů 
monarchie v obecné škole v Kozlo-
vicích, poetiku Jaroňkových obrazů 
ve štramberské Jaroňkově pekárně 
nebo moderní umění v galeriích na 
Hukvaldech a v Ostravě.
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Výroční turistická 
známka na rok 2012
se připravuje

Můžete se na ni těšit začátkem leošního února.

VK vyhlašuje rok 2012
Radegastovým rokem

Není  to  tak  snadné,  jak  se  může 
někomu  na  první  pohled  zdát,  na-
jít  vhodný  název  roku  tak,  aby  vás 
zaujal,  aby  měl  nějaký  obsah,  aby 
se s ním dalo pracovat a aby se dal 
pěkně ztvárnit a zapracovat do akti-
vit,  programů  a  akcí  Valašského 
království. Již 13 „roků“ dostalo od 
nás své jméno. Byly mezi nimi roky 

Otevřených  vrat  a  bran  (1999), 
Pravé  Valašské  pohostinnosti 
(2000), Objevů a vynálezů (2001), 
Expanze  (2002–2003),  Báječných 
míst  a  aktivit  (2004),  Švestkorok 
(2005),  Výprav  do  Švestkoze-
mě  (2006),  Zážitků  pro  7  smyslů 
(2007),  Splněných  přání  (2008), 
Zdravého  rozumu  (2009),  Smí-
chu  (2010),  Koz  (2011)  a  nako-
nec  ten  letošní  Radegastův  rok 
(2012).  Radegast  (nebo  Radigost, 
Radhost,  Redigast)  je  bůh  slunce, 
války,  hojnosti  a  úrody  slovan-
ské  mytologie.  Taky  je  to  pivovar 
a  skvělé  pivo,  které  se  u  nás  vaří. 
A  taky  vynikající  cimbálová  muzi-
ka  z  Frenštátu  p.  R.  A  Radegast 
má  ještě  řadu  dalších  významů, 
které vám v průběhu roku budeme 
odkrývat. Přijeďte prožít aspoň část 
roku k nám do království a poznat 
některou  z  Radegastových  podob. 
Těšíme se na vás!  TH

Valašský penicilin – Nemedicamentum 
skorouniversalis

Přinášíme vám novinku v podobě skoro univerzálního prostředku 
z vybraných druhů medů doplněných bylinnou směsí. To vše je rozpuš-
těno v čistém ovocném destilátu. Již naši moudří dědové znali sílu medu 
a přírodních bylinek, jež působí proti nejrůznějším onemocněním.
Na počátku dvacátého století vynalezl skotský lékař Alexander Fle-
ming penicilin z plísně. Valašský penicilin je však vyroben ze samých 
dobrot. Za pouhé tři poplatky u doktora si můžete dopřát tento likér na 
našem královském jarmarku, nebo v našich kancelářích a pobočkách 
ve Frenštátě pod Radhoštěm, v informačním centru v Kopřivnici a na 
Štramberské Trúbě.

Náš turistický informační systém
„Region do kapsy“ informuje nově

na lanovce Ráztoka–Pustevny
Vážení přátelé, turisté, cestovatelé. Po Štramberské Trúbě, Informačním centru v Kop-
řivnici a Valašském muzeu v přírodě můžete využívat náš vizitkový informační systém 
„Region do kapsy“ i cestou z Trojanovic na Pustevny. 
Od začátku prosince je totiž umístěn i na spodní stanici lanovky. Naleznete v něm vizitky 
s kontakty na památky, hrady, zámky, restaurace, hotely, penziony, aktivity a časem i tipy 
na vybrané kulturní akce a programy. Snadno a rychle se tak ve Valašském království 
zorientují i ti, kteří nemají ve zvyku příliš něco plánovat. Pomůže vám se ubytovat, dobře 
najíst a zajímavě strávit váš volný čas. Vše je velikosti vizitky a tak snadno strčíte do kapsy 
celé Valašské království!
Pokud máte zájem o výrobu, tisk nebo umístění vašich vizitek v našem vizitkovém systé-
mu, neváhejte nás kontaktovat a určitě se domluvíme.

Z Valašského králoVstVí – aktuality
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Z Valašského králoVstVí – lidé

Sčítání lidí ve Valašském království aneb kdo u nás vlastně žije?
Tak jako v sousední ČR i ve Valašském království loni proběhlo sčítání lidí. Názvy jsou 
však jediným podobenstvím, jinak sčítání lidí ve VK nemá s tím v ČR nic společného. 
Naše sčítání nestálo daňové poplatníky ani korunu v porovnání s 2,48 miliardami 
u našich sousedů. Naopak za to, že se nechali sečíst, dostali svačinu. 
Navíc jsme získali mnohem cennější údaje než ČSÚ. Jako nejcennější považujeme údaje 
o žijících druzích Homo, které sčítání ve VK odhalilo již v roce 2004. Některé druhy sice 
již vymírají, jiným se ale daří velice dobře a došlo k jejich přemnožení. Původně znač-
ně rozšířený druh člověka Homo sapiens sapiens se v posledních letech téměř vytratil. 
Posledních několik kousků se prý ukrývá hluboko ve valašské divočině a dlouho je nikdo 
neviděl. Homo byrokratise jsme se již rozhodli prohlásit za škodnou a vybraní jedinci 
budou muset podstoupit speciální léčebnou kúru zvanou „PRÁCE“ , která by je měla 
transformovat na některý jiný, společnosti prospěšný druh Homo...

-oranžové rty, kudrnaté vlasy různých 
barev, popřípadě šátek. Nezaměnitelným 
poznávacím znakem je nepřetržitý proud 

řeči bez myšlenky, který nelze žádným 
dosud známým způsobem zastavit. 
Výskyt: Kolem kostelů, pohřebních vývě-
sek, na návsích, dvorcích a náměstích.
Rozmnožování: Druh vzniká z Homo 
feminis plotnis. Sám o sobě již naštěstí 
není schopen další reprodukce.

HOMO aViaTicuS
charakteristika: Jeden z mála druhů 
Homo, který létá. Vymýšlí nové způsoby 
jak vzlétnout, konstruuje létající stroje a na 
zemi se mu dělá špatně. „Každé přistání je 
dobré, z kterého odejdeš po svých“, je jeho 
krédo. Většina tohoto druhu jsou členové 
Valašského královského letectva RWS.
Výskyt: Na letištích, na kopcích apod.
Rozmnožování: Velice rádi a často.

HOMO ByROKRaTiS
charakteristika: V malém množství 
užitečný. Při přemnožení arogantní, 
nekomunikativní, choulostivý na počasí, 
původně vyšlechtěn k výkonu administra-
tivních činností pro ostatní druhy Homo. 
Dnes jim spíše znepříjemňuje život a para-
zituje na nich. Den tráví v papírech, které 
si sám vymýšlí pro své potěšení, vařením 
a pitím kávy apod.
Výskyt: Úřady a ministerstva a všude kde 
nemusí vykonávat žádnou manuální práci. 
K životu nezbytně potřebuje kancelář a vět-
šinou i dalšího Homo byrokratise, který ho 
v případě nepřítomnosti zastoupí. 
Rozmnožování: Na kopírce. Rozmnožuje 
se nekontrolovaně a velice rychle. Nese 
největší zodpovědnost za vymření druhu 
sapiens. Nedojde-li ke snížení jeho počtu 
odchytem nebo lovem, způsobí socio-
logickou a ekonomickou katastrofu. 

HOMO EREKTuS
charakteristika: Krátkodobé přechodné 
stádium, kterým prochází všechny druhu 

Rozmnožování: Velice aktivní druh. Rodí 
osm i více mláďat.

Homo mužského pohlaví. Stádium je veli-
ce důležité pro potěšení i rozmnožování 
všech Homo druhů. Jeho přičiněním se 
Homo feminis mění na Homo gravidis.
Výskyt: Po ránu. Často v blízkosti Homo 
šlapkis nebo cizí Homo feminis plotnis. 
S přibývajícím věkem méně často.
Rozmnožování: Na nic jiného nemyslí. HOMO KONZuMENTiS

charakteristika: Vyznačuje se vysokou 
konzumací a konzumností. Pojídá pořád 
a všechno. Volné chvíle tráví v supermar-
ketech a hypermarketech nebo ve svém 
obydlí sledováním TV. Pohybuje se poma-
lu a často odpočívá.
Výskyt: Hojně rozšířený druh žijící prak-
ticky všude. Většinou s partnerkou z dru-
hu Homo feminis plotnis.
Rozmnožování: Zásadně pro potěšení 
a děti jsou pro něho často nežádoucím 
vedlejším produktem.

HOMO ROM
charakteristika: Žije ve velkých rodinách. 
Nerad se míchá s ostatními Homo druhy. 
Výjimku tvoří snad pouze Homo sockis. 
Typicky svým tmavším zbarvením.
Výskyt: Ve městech. Většinou mu nevadí 
nepořádek. Často ho nezbytně potřebuje 
k životu.

HOMO SENiLiS
charakteristika: Vzniká přirozeným stár-
nutím druhů Homo a je jejich konečným 
vývojovým stádiem. Často postižen choro-
bami, zapomíná, špatně vidí, je nervózní, 
někdy má i problémy s udržením moči 
a stolice. 
Výskyt: Hojně všude. Zejména v domo-
vech důchodců a na pohřbech.
Rozmnožování: Přesto, že se již neroz-
množují, je jich čím dál více.

HOMO SOcKiS/LESÁK
charakteristika: Zásadně nepracuje a živí 
se vším, co mu kdo dá nebo co najde. Vět-
šinou pije pouze alkohol a dýchá nikotin.
Výskyt: V tlupách v kanálech, tmavých 
uličkách, nádražích, parcích, popelnicích.
Rozmnožování: Dle příležitosti.

HOMO ŠLaPKiS
charakteristika: Za úplatu přítulnný druh 
nápadného vzhledu. Aktivní hlavně v noci. 
Výskyt: Podél silnic, ve výrazně barevně 
odlišených chalupách
Rozmnožování: Nežádoucí – mohlo 
by způsobit druhovou změnu šlapkis na 
gravidis, poté feminis plotnis, v horším 
případě sockis.

HOMO FEMiNiS PLOTNiS
charakteristika: Běžný druh. Spatřit ho 
můžete ve společnosti Homo konzumenti-
se. Stejně jako on, má v oblibě supermar-
kety. Typická je záliba v domácích pracích, 
vaření a péči o mláďata.
Výskyt: Běžně a všude.
Rozmnožování: Většinou dvě mláďata 
s Homo konzumentisem.

HOMO KLEPNiS
charakteristika: Shlukují se do houfu 
jako například kur domácí. Mají červeno- 
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Z Valašského králoVstVí – kurioZity a Valašská nEj

Neobyčejné rekordy aneb Valaši sú najlepší

Nejpočetnější orchestr
Jazzový bigband Gymnázia Zlín, Lesní 
čtvrť uspořádal koncert, ve kterém vystou-
pilo 410 studentů školy a 40 hostů – absol-
ventů, bývalých zaměstnanců a pedagogů 
školy. Bigband diriguje zakladatel orchest-
ru Mgr. Lubomír Kovařík. Koncert, během 
kterého orchestr zahrál osm skladeb, 
poslouchalo asi 1600 posluchačů. Kon-
cert se uskutečnil ve velkém sále Městského 
divadla ve Zlíně dne 6. 10. 2001. 

Klobása XXL
Odborný tým firmy Masný průmysl 
– Krásno, spol. s r. o. vyrobil klobásu 
dlouhou 87 m a vážící 59,4 kg. K jejímu 
zhotovení byla vytvořena směs z vepřo-
vého a hovězího masa, vody, jedlé soli, 
speciálně vyráběné směsi koření, extraktů 
koření, cukrů, stabilizátorů a běžně použí-

vaného antioxidantu a zvýrazňovače chuti. 
Klobása o průměru 28 mm byla oficiálně 
přeměřena a poté zkonzumována v rámci 
Vizovického trnkobraní 23. srpna 2003 
v areálu firmy Jelínek ve Vizovicích.

Nejvíc Martinů na jednom místě
Městské kulturní středisko Frenštát p. R. 
uspořádalo akci, při níž se v jeden okamžik 
na jednom místě sešlo 91 mužů s křestním 
jménem Martin. Stalo se tak 11. 11. 2006 
na náměstí Míru ve Frenštátě p. R.

Nejstarší aktivní řidič
Josef Kujan (* 7. 5. 1923) je ve svých 88 
letech stále ještě aktivním řidičem. Řidič-
ské oprávnění vlastní od roku 1957, takže 
motorová vozidla řídí již 54 let. Rekord byl 
do České databanky rekordů zaregistrován 
dne 19. října 2011 v Pelhřimově.

Největší počet umístění ve světovém 
závodě Rallye Dakar
Karel Loprais z Frenštátu p. R. se aktivně 
zúčastnil 19 ročníků závodu Rallye Dakar 
a z toho se 6× umístil na 1. místě, 4× na 
2. místě a 1× na 3. místě. Vždy závodil 
s vozem Tatra. Údaj byl do České databan-
ky rekordů a kuriozit Agentury Dobrý den 
zaevidován 20. června 2009 v Pelhřimově.

Nejdelší nestříhané vlasy
Kateřina Vojkůvková (14,5 let) z Nového 
Jičína dosáhla v den oficiálního přeměření 
délky vlasů 135 cm, přičemž dívka nebyla 
od narození ani jednou ostříhána. Délka 
byla oficiálně přeměřena dne 12. června 
2010 v rámci 20. ročníku mezinárodního 
festivalu Pelhřimov – město rekordů.

Největší štramberské ucho
Bratři Hezcí s rodinami upekli dle tradiční 
receptury obří štramberské ucho, jehož 
průměr v nezavinutém stavu činil 172,5 cm 
a tloušťka těsta byla 6 mm. Spotřebovali 
18 kg těsta a na upečení byla použita obří 
pánev o průměru 249,5 cm. Rekordu bylo 
dosaženo ve Štramberku 13. 6. 2009 na 
6. ročníku akce Štramberský Flamendr.

Nejdelší kolona vozů zn. Tatra 
Tatraklub Bohemia v AČR uspořádal akci, 
při které jelo v koloně celkem 86 vozů zn. 
Tatra. Z toho 81 vozidel představovaly vozy 
Tatra 613. Akce se konala dne 6. 11. 1999 
v Kopřivnici na cvičném Polygomu.

Největší valaška
Miroslav Hrabal z Rožnova p. R. vyrobil 
valašku o celkové délce 413 cm, výšce 
118 cm a hmotnosti 56 kg. Valaška je slože-
na z topora ze tří fošen a ze sekery vyrobené 
z ocelového plechu o síle 2,5 mm. Celková 
doba zhotovení valašky činila celkem 120 
hodin. Valaška byla veřejně představena 
dne 15. 7. 2002 na rekreačním středisku 
Bučina na Dolní Bečvě.

Mluvení pozpátku
Irena Lichnovská z Valašského Meziříčí 
dokázala za 3:36,34 min pozpátku odříkat 
předčítaný text o celkovém počtu 1 227 
písmen. Použitým textem byl úryvek 
z pohádky Josefa Čapka O tlustém pradě-
dečkovi a loupežnících z knihy Devatero 
pohádek.

Zdroj: Agentura Dobrý den

V průběhu let se na území Valašského království nasbíralo soustu opravdu originálních 
rekordů, o kterých jste možná ještě jaktěživ neslyšeli. Pojďme se tedy společně podívat, co 
všechno se ve Valašském království může stát. J Víte, že ve VK žije nejstarší aktivní řidič 
z celé ČR? Troufáte si odhadnout velikost největšího upečeného štramberského ucha? 
Sesbírali jsme pro vás ty nejlepší kuriozity a rekordy, kdo ví, třeba vás některý z nich osloví 
a dostanete chuť stávající pokořit. Kraj Valašského království je tady pro všechny nadšen-
ce a nezapomeňte, že sranda vítězí a pravda s ní!J
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Program Valašského muzea v přírodě
Program – Valašský rok 2012
11. 2. Masopust, Dřevěné městečko
7.–9. 4. Velikonoce na Valašsku, Dřevěné městečko
14. 4. Pořad věnovaný panu Rokytovi, Janíkova stodola
1. 5. Jaro na dědině, Valašská dědina, součástí pořadu je stavě-

ní máje ve 14.00 h.
18. 5. Den muzeí, volný vstup do Dřevěného městečka
26. 5. Slabikář devatera řemesel, Dřevěné městečko
27. 5. Kácení máje, Valašská dědina
8.–10. 6. Rožnovská valaška, Dřevěné městečko
29. 6. Absolventské představení Školy mladých odzemkářů, 

Janíkova stodola
30. 6.–1. 7. Zvonečkový medový jarmark, Dřevěné městečko
5. 7. Kouzelná nitka, Dřevěné městečko
6. 7.  Hejův nožík, Dřevěné městečko
7.–8. 7. Návraty ke kořenům,  Dřevěné  městečko,  pořad  ve  spolu-

práci se slovenským a polským partnerským muzeem
7. 7. Podvečerní pořad k 90. výročí narození Ladislava Nezda-

řila, Valašská dědina
8. 7. Multimediální pořad Valašsko a jeho muzikanti – Fren-

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

ho primáška“, Janíkova stodola
21. 7. Romská píseň, Dřevěné městečko
22. 7. Anenská pouť, Dřevěné městečko
28.–29. 7. Den řemesel a setkání kovářů, Dřevěné městečko
3.–5. 8. Jánošíkův dukát, Dřevěné městečko
11.–12. 8. Starodávný jarmark, Dřevěné městečko
18. 8. Vůně lesa a dřeva, Mlýnská dolina
19. 8. Slezský soubor Heleny Salichové, Dřevěné městečko

25. 8. Zahrádka na dědině, Valašská dědina, součástí bude Valaš-
ský rok se souborem Závršan

26. 8. Z druhé strany Radhoště, Dřevěné městečko
9. 9. Muzicírování se Soláněm, Dřevěné městečko
15. 9. Běh rodným krajem Emila Zátopka, Dřevěné městečko
21. 9. Podzimní putování s broučky Valašským královstvím, 

Dřevěné městečko
22. 9. Podzim v zahradě a v chalupě, Valašská dědina
20. 10.– 2. 11.
 Úroda z polí, zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex, 

Janíkova stodola
5. 12. od 13.00 h.
 Mikulášský podvečer, Dřevěné městečko
6., 7. a 10.–14. 12. Vánoce na dědině, Valašská dědina
13. 12. Vánoční setkání v Janíkově stodole, Janíkova stodola
15. 12. Vánoční jarmark, Dřevěné městečko, Valašská dědina
22.–23. 12.  Živý betlém, Dřevěné městečko

Bohoslužby a mše svaté
1. 4. Květná neděle v 9.30 h. 
5. 7. Pravoslavná liturgie v 10.00 h.
6. 7. Bohoslužba v evangelickém tolerančním kostele v 10.00 h.
26. 7. Mše svatá k poctě sv. Anny v 18.00 h.
26. 8. Mše svatá k výročí posvěcení kostela sv. Anny v 18.00 h.
5. 9. Pravoslavná panychida v 12.00 h.
28. 9. Mše svatá ve starobylém ritu v 16.00 h.
2. 11. Mše svatá za zesnulé pochované na Valašském Slavíně 

v 16.00 h.
1. 12. Roráty v 7.00 h.
28. 12. Vánoční mše svatá v 16.00 h.

Zveme vás
do  pravé  pálenice  rodiny  Vlčků  z  Lačnova  ve 
Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p. R., kde 
se od příjemné a usměvavé obsluhy dozvíte vše 
o  její  historii,  neodoláte  ochutnat  a  následně 
zakoupit pravou slivovici z Valašského království 
nebo něco z široké a pestré palety netradičních 
destilátů vyrobených v palírně Rudolfa Jelínka 
ve  Vizovicích  –  oskerušovici,  kdoulovici,  jaho-
dovici,  borůvkovici,  malinovici,  pivní  pálenku 
a spoustu dalších. Také zde můžete začít studo-
vat na Fakultě pálení a slivovicových věd pod 
záštitou Valašské královské univerzity
valasska.zazitkovauniverzita.cz.

Otevřeno: Po celý rok na všech akcích VMP

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

PROVOZOVATEL:
VALAŠSKé KRÁLOVSTVí, s. r. o.

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

Z Valašského králoVstVí – kultura a ZábaVa

Vlčkova palírna z Lačnova
• Tradiční i netradiční ovocné destiláty • Studium Fakulty pálení a slivovicových věd Valašské královské univerzity
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Frenštát pod Radhoštěm
Město datuje své počátky na přelo-
mu 13. a 14. století. Centrem histo-
rické zástavby je náměstí s radnicí, 
kašnou, souborem barokních soch 
a zachovalým podloubím s kamén-
kovou dlažbou u části měšťanských 
domů. Od roku 2003 je zde vyhlá-
šena  městská  památková  zóna. 
V interiéru radnice je možno zhléd-
nout reliéf alegorie Spořivost Jana 
Knebla a originál sochy Radegas-
ta a sousoší Cyrila a Metoděje od 
Albína Poláška.
Město a jeho okolí můžete pozoro-
vat i z radniční věže, na kterou vede 
pochůzková  trasa.  Město  je  kul-
turním,  sportovním  a  turistickým 

centrem  s  množstvím  rekreačních 
a ubytovacích zařízení.
Tvořili  a  žili  zde  významní  výtvar-
níci – Jan Knebl, Břetislav Bartoš, 
Antonín Strnadel,  spisovatelé  – 
František Horečka, Bohumír Strna-
del-Četyna, sochař Albín Polášek.
V  roce  1884  zde  byla  založena 
Pohorská jednota Radhošť,  kte-
rá  položila  základy  české  turistice 
a svým úsilím zpřístupnila nejkrás-
nější oblast Radhošťských Beskyd.
Nedaleko města se nachází význam-
né turistické a lyžařské centrum na 
Pustevnách  s  charakteristickými 
stavbami  Dušana  Jurkoviče  a  na 
Radhošti  se  sochou  pohanského 

boha Radegasta a kaplí se souso-
ším Cyrila a Metoděje.
V  regionu  je  bohatá  nabídka  uby-
tování  a  restauračních  zařízení 
od  typicky  valašských  hospůdek 
a  horských  chat  až  po  exkluzivní 
hotely.  Město  nabízí  po  celý  rok 
mnoho  příležitostí  ke  sportov-

ním  aktivitám:  v  zimním  období 
lyžařské terény s lanovkou a vleky, 
skokanské  můstky,  kluziště,  krytý 
bazén,  sportovní  hala,  v  létě  teni-
sové kurty, jezdecký areál, kuželna, 
rekreační  vodní  nádrž,  aquapark, 
možnosti pro pěší turistiku, cyklo-
turistiku, rogalisty a paragliding.

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

Informační centrum města Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru č. 1, tel.: 556 836 916
e-mail: ic@mufrenstat.cz • web: www.frenstat.info

Přijďte se podívat do pohankovém 
mlýna  na  Kopané  ve  Frenštátě 
p. R. Zde se loupe pohanka již od 
roku  1861  mechanickým  způso-
bem,  při  němž  nejsou  znehodno-
covány  vitamíny.  Přáním  valaš-
ských  mlynářů  vždy  bylo,  aby 
pohanka  přinášela  lidem  zdraví, 
které  stále  zůstává  tím  největším 
bohatstvím každého člověka.

Obsah balíčku:  •  Exkurze  v  pohankovém  mlýně  •  Povídání  o  historii 
zpracování pohanky • Na místě možnost nákupu pohanky a pohankových 
výrobků.

U valašského mlynáře

Výběr z frenštátských Balíčků zážitkůStručný přehled kulturních
a sportovních akcí

v 1. pololetí roku 2012
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29. 1.–3. 2. V. zimní olympiáda dětí a mládeže (Horečky, Pustevny)
  Veřovický skimaratón – dálková běh na lyžích
17.–18. 2. Celostátní sraz cestovatelů a Horobál
10. 3. Moravský vrabec – soutěžní hudební přehlídka
2. 4.–3. 5. Jiří Kolbaba – výstava – fotografie
3.–31. 5. Jan Zrzavý – výstava ilustrací
12. 5. Běh na Velký Javorník 
24.–26. 5. Setkání cimbálových muzik Valašského království
15. 6. Den města a Den sociálních služeb – oslava 630 let města
15. 6. Chinaski – koncert „pocta městu“

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

Z Valašského králoVstVí – cEstoVání – FrEnštátsko
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www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz • www.zazitkovauniverzita.cz

Z Valašského králoVstVí – cEstoVání – trojanoVicE

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

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

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

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

Hora  Radhošť  je  často  nazývána 
s  přídomkem  „památná“.  Svým 
významem  a  zájmem  obyvatel  se 
skutečně jedná o nejznámější a nej-
významnější  vrchol  v  Moravsko-
slezských  Beskydech.  Na  vrcholu 
se nachází Kaple sv. Cyrila a Meto-
děje  a  sousoší  této  svaté  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

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

Ceník jízdného pro sezonu 2012
v lyžařském středisku SKIALPIN Pustevny
I.  Hlavní sezona, od 14. 1. do 11. 3. 2012 
II.  Vedlejší sezona, od 2. 1. do 13. 1. 2012, od 12. 3. do 25. 3. 2012 

Jednodenní, vícedenní a časové jízdenky na lanové dráze a vlecích:
 dospělí děti do 140 cm výšky 
dny I. II. I. II. 
1  395 Kč  320 Kč  250 Kč  205 Kč 
2  680 Kč  540 Kč  410 Kč  330 Kč 
3  930 Kč  750 Kč  560 Kč  445 Kč 
4  1140 Kč  910 Kč  705 Kč  560 Kč 
5  1325 Kč  1060 Kč  835 Kč  665 Kč 
6  1395 Kč  1135 Kč  890 Kč  730 Kč 
2 hodinový  190 Kč  145 Kč  125 Kč  100 Kč 
3 hodinový  260 Kč  215 Kč  175 Kč  135 Kč 
10.00–16.00 h.  370 Kč  285 Kč  225 Kč  180 Kč 
11.00–16.00 h.  320 Kč  245 Kč  210 Kč  145 Kč 
12.00–16.00 h.  280 Kč  230 Kč  200 Kč  140 Kč

Seniorské jízdné – pro osoby nad 65 let, v ceně dětského jízdného.

Jízdné lanovou dráhou:
Jednotlivá jízda pro dospělé:  68 Kč
zpáteční jízdné pro dospělé:  104 Kč
jednotlivé jízdné pro děti do 140 cm výšky  42 Kč
zpáteční jízdné pro děti do 140 cm výšky  57 Kč
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Z Valašského králoVstVí – cEstoVání – kopřiVnicE – VítEjtE 365 dní!

V údolí mezi kopci Červený kámen 
a Bílá hora najdeme jedinečné měs-
to  Kopřivnici.  Společně  s  nedale-
kým  Štramberkem,  známým  jako 
moravský  Betlém,  Freudovým 
Příborem,  jedním  z  nejstarších 
měst  na  severovýchodě  Moravy 
a romantickými Janáčkovými Huk-
valdy,  tvoří  Lašskou  bránu,  oteví-
rající cestu do Beskyd.
(www.lasska-brana.cz)

mezi  desítkou  nejhezčích  rozhle-
den  v  Česku.  Tohle  vše  a  mnohem 
více  na  vás  čeká,  když  navštívíte 
naše město.
V Kopřivnici se nachází celkem tři 
muzea, která nabízí k prohlídce čty-
ři  expozice  v  rámci  Regionálního 
muzea.  Patří  sem  Lašské  muzeum 

Informační centrum Kopřivnice – otevřeno nejen pro turisty

Kopřivnice – turistické a kulturní město v podhůří Beskyd

umístěné  v  Šustalově  vile  s  expo-
zicí  kopřivnické  majoliky,  kach-
lových  kamen  a  slavných  rodáků, 
z  nichž  je  převážná  část  věnována 
slavnému  malíři  Zdeňku  Buria-
novi.  V  nejstarším  kopřivnickém 
objektu,  nyní  muzeu  Fojtství,  se 
nachází expozice zaměřená na his-
torii  Kopřivnice  a  tehdejší  výrobu 
kočárů. S historií samotné automo-
bilky  a  s  exponáty  značky  TATRA 
vás  seznámí  nejznámější  z  expo-
zic  –  Technické  muzeum  TATRA. 
V objektu muzea se nachází rovněž 
nevšedně ztvárněná expozice Emi-
la  a  Dany  Zátopkových.  Všechna 
tato muzea lze navštívit na základě 
zvýhodněné vstupenky.

Kopřivnice  láká  i  pestrou  nabíd-
ku  kulturních  a  sportovních  akcí, 
které se již pro město staly tradicí. 
Mezi  ně  jistě  patří  např.  Kopřiva 
(přehlídka  netradičních  divadel), 
Beskyd  Model  Kit  Show  (meziná-
rodní  výstava  a  soutěž  plastiko-
vých  modelů),  International  Tatra 
Veteran Rally (královská jízda vete-
ránů),  Běh  rodným  krajem  Emila 
Zátopka,  Kafka  (přehlídka  tvorby 
kabelových televizí), Motýlek (pře-
hlídka  tance,  zpěvu  a  dramatické 
tvorby handicapovaných dětí) nebo 
Tatra  (taneční  liga  standartních 
a latinskoamerických tanců).
Kopřivnice  také  nabízí  dostatek 
možností  pro  sportovní  aktivity. 
Letní koupaliště i krytý bazén, zim-
ní a  letní stadion, tenisové a volej-
balové  kurty,  minigolf  či  bowling 
nebo  jízdu  na  koních  na  stylově 
laděném western ranči.

pracovníci IC Kopřivnice

Informační centrum Kopřivnice
Obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice
tel. 556 821 600, mobil 774 668 001
ic@koprivnice.cz, skype: ickoprivnice1, 2 nebo 3

Turistické Informační centrum Kopřivnice se nachází ve vestibulu Kulturní-
ho domu a jeho široké spektrum služeb nevyužívají jen turisté ale především 
občané  města  Kopřivnice  a  blízkého  okolí.  Nabízíme  placené  i  neplacené 
služby:

Neplacené služby:
• veškeré turistické informace
• možnosti ubytování a stravování
• přehled kulturních akcí
• vyhledávání dopravních spojů
• otevírací doby turist. atraktivit
• databáze firem, úřadů a institucí
• propagační tištěné materiály
• přístup k internetu (do 5 minut)
• bezplatntné připojení k Wi-Fi síti
• ekologická a houbařská poradna
• dětský a čtenářský koutek
• bezbariérový přístup

Placené služby:
• prodej  suvenýrů  Lašské  brány 

Beskyd a Valašského království

• prodej  turistických  vizitek,  známek, 
deníků, pohlednic a map

• přístup k internetu (20 Kč/h.)
• tisk,  kopírování  a  skenování  až  do 

formátu A3
• laminování a kroužková vazba
• přepis a stylizace textu, faxování
• prodej vstupenek na vybrané kultur-

ní akce v Kopřivnici a v okolí
• prodej vstupenek přes prodejní por-

tály TicketArt, TicketStream, Ticket-
portal, NDM a DKMO

• prodej mezinárodních jízdenek Stu-
dent Agency

• prodej  Balíčků  zážitků  Valašského 
království

• příjem plakátů pro Plakátovací služ-
bu Kopřivnice

Informační centrum je pro vás otevřeno každý všední den od 
8.00 do 18.00, v době víkendů a svátků pak od 8.00 do 12.00 
a od 12.30 do 16.00 hodin.

Kopřivnice  je  známá  především 
jako průmyslové město, za kterým 
stojí  rozmach  automobilového 
průmyslu. Vždyť kdo by neznal svě-
toznámou  značku  TATRA,  jehož 
stejnojmenné  muzeum  láká  ročně 
tisíce  návštěvníků.  Ale  není  to  jen 
TATRA,  co  dělá  Kopřivnici  turis-
tickým  městem.  Zřícenina  hradu 
Šostýn,  Raškova  vyhlídka,  Lašská 
naučná  stezka,  tři  muzea  a  galerie 
nebo turisty tolik vyhledávaná roz-
hledna Bílá hora, která se umístila 

Technické muzeum TATRA

Mapa před vstupem do TM Tatra

Technické muzeum TATRA

Letní koupaliště Kopřivnice

IC Kopřivnice

Kulturní dům Kopřivnice

www.koprivnice.cz • www.balickyzazitku.cz • www.valasske-kralovstvi.cz
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NOVÝ JIČÍN
Z Valašského králoVstVí – cEstoVání – noV ý jičín

aKTiViTy V NOVéM JiČíNě

  BOwLiNg

Bowling bar
Gen. Hlaďo 25, 741 01 Nový Jičín
tel.: 774 398 905
info@sportbar-herna.cz

Bowling
Sportcentrum Tatrovanka
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
web: www.american-fitness.cz
americanfitness@seznam.cz

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

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

Sportcentrum Hotel Abácie
B. Martinů 1884/1,
741 01 Nový Jičín, tel.: 556 770 712
www.welnesshotelabacie.cz
sportcentrum@welnesshotelabacie.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.golfnj.cz
1mgk@seznam.cz, recepce@golfnj.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

Přijměte pozvání do malebného Nového 
Jičína, města plného kulturních památek 
a zajímavostí včetně bohaté zábavy, kterou 
s sebou přináší i dlouhé zimní období.
Mezi tradiční zimní sporty v Novém Jičíně 
patří lyžování. V roce 1966 byl na sever-
ním svahu Svince, pouhé 3 km od centra, 
vybudován první lyžařský vlek. O patnáct 
let později byla na Svinci vybudována 
lyžařská sjezdovka spolu s lyžařskou 
chatou. Téměř půlkilometrová sjezdovka 
s převýšením 120 m, zajímavá jistě i pro 
náročnější lyžaře, je pravidelně uměle 
zasněžována a večer se na ni lyžuje při 

umělém osvětlení. Lyžařské 
středisko má i svůj dětský kopec 
Včelínek, kde se lyžuje na pří-
rodním sněhu. Pro běžkaře jsou 
strojově upravovány běžecké 
stopy převážně v okolí lyžařské 
chaty na vrcholu Svince, které 
nabízí krásné výhledy na Bes-
kydy nebo Oderské vrchy, za 
příznivého počasí lze zahléd-
nout i hřeben Hrubého Jeseníku 
a Praděd. K dispozici jsou i další 
trasy, které přímo navazují na 
podbeskydské běžecké tratě, po 
nichž se lze dostat až pod vrchol 
Velkého Javorníku a dále do 
oblasti Radhoště. Pokud dáváte 
přednost bruslení, máte po celou 
zimní sezonu možnost využít 

ledovou plochu na zimním stadionu.
Ostatní sportovní nadšenci si jistě vyberou 
z velmi bohaté nabídky místních sporto-
višť. Ve městě najdete krytá sportoviště 
pro tenis, squash, badminton, bowling 
či kuželky a nechybí zde ani krytý bazén 
se saunou. Zacvičit si můžete v některém 
z fit-center a ideálním místem pro relaxa-
ci pak bude nabídka místních masážních 
a wellness center.
Po celou zimní sezonu zůstávají otevřeny 
také brány Žerotínského zámku, význam-
né atraktivity města a sídla Muzea Novoji-
čínska, se stálou a svým druhem ojedinělou 

expozicí klobouků, které 
se v Novém Jičíně vyrábějí 
již od roku 1799. Dále zde 
lze zhlédnout výtvarná díla 
nejvýznamnějších umělců 
Novojičínska nebo histo-
rickou expozici prezentu-
jící období od prvopočátků 
do konce 20. století.
Největší chloubou města 
je však pravidelné čtver-
cové náměstí, lemované 

měšťanskými domy s podloubím, na 
jehož centrální ploše v týdnu od 2. do 
7. dubna 2012 ukončíme dlouhou zimní 
sezonu a přivítáme svátky jara v podobě 
Velikonočního jarmarku.
Bližší informace o připravovaných 
akcích, ucelený přehled o ubytovacích 
a stravovacích zařízeních a propagační 
materiály o městě Vám poskytne Turis-
tické informační centrum, sídlícím nově 
v přízemí Návštěvnického centra – Nový 
Jičín – město klobouků na Masarykově 
nám. 45/29, v tzv. Laudonově domě, ve 
kterém v roce 1790 slavný rakouský voje-
vůdce zemřel. Snad největším lákadlem 
Návštěvnického centra je interaktivní 
expozice mapující výrobu klobouků, 
multifunkční ateliér, digitální zkušebna 
klobouků a promítací boxy, ve kterých 
návštěvníci získají autentický zvukový 
i obrazový zážitek z tovární výroby. Sou-
částí centra je rovněž prodejna klobouků 
a stylová kavárna.

Návštěvnické centrum
Nový Jičín – město klobouků

Turistické informační centrum
Masarykovo nám. 45/29
741 01 Nový Jičín
+420 556 711 888
icentrum@novy-jicin.cz
www.icnj.cz
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Z Valašského králoVstVí – cEstoVání – 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.: 556 701 600
web: www.basketnj.cz
e-mail: info@basketnj.cz

  KuŽELKy

Kuželna Nový Jičín
Divadelní 18, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 708 454, 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, pří- 

prava  chycených  ryb,  občerstvení, 
ubytování, pořádání firemních akcí.

  SauNy

Relaxační centrum DOTEP
Budovatelů 15,
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.: 556 701 600
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

Sportcentrum Hotel Abácie
B. Martinů 1884/1,
741 01 Nový Jičín, tel.: 556 770 712
www.welnesshotelabacie.cz
sportcentrum@
welnesshotelabacie.cz
tělocvična,  spinning,  wellness,  fit-
ness, squash, badminton, tenis

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

Sportcentrum Hotel Abácie
B. Martinů 1884/1,
741 01 Nový Jičín, tel.: 556 770 712
www.welnesshotelabacie.cz
sportcentrum@
welnesshotelabacie.cz
tělocvična, spinning, wellness,
fitness, squash, badminton, tenis

  TENiS

Sportcentrum Hotel Abácie
B. Martinů 1884/1,
741 01 Nový Jičín, tel.: 556 770 712
www.welnesshotelabacie.cz
sportcentrum@
welnesshotelabacie.cz
tělocvična, spinning, wellness,
fitness, squash, 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
březen: čt a ne 16.30–17.45 h.
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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



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

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

k o P ř i v n i c e  ¢ Š t r a m b e r k  ¢ h u k v a l d y  ¢ P ř í b o r
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+420 571 655 196 ¢ +420 774 668 011 ¢ info@balickyzazitku.cz ¢ www.balickyzazitku.cz

¢ Kurz skalního lezení
¢ Šplhání na Štramberskou Trúbu
¢ V koňském sedle pod Štramberskou Trúbu
¢ Party, oslavy, akce s grilováním pod Trúbou
¢ Noční prohlídka Štramberské Trúby
¢ Cesta za poklady vinného sklepa pod Trúbou
¢ Život v podhradí
¢ Svatba na Štramberské Trúbě
¢ Grilování selete – hradní hostina pod Trúbou
¢ Sežrání mamuta – hostina jako v pravěku
¢ Šermířský program
¢ Ohňová show „Vzývání ohně“
¢ Cesta do hlubin Země

¢ Štramberk pro filmaře
¢ Štramberská hradní akademie pro děti
¢ Velká historická jízda atd.

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

Tipy na ubytování
Hotel Štramberk • Hotel Roubenka
Ubytování v roubenkách
Hotel Šipka • Hotel Gong
Penzion Stará škola

Slaňování z Trúby Štramberské pivní lázně aneb 
pivní kúpele pod Trúbou

Honba za Štramberským 
pokladem

Hostina na Turistické chatě
Dr. Hrstky pod Trúbou

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

cesty • ZájeZdy • exPedice • balíčky Zážitků

1�

Tipy na atrakce
Věž Trúba • Jeskyně Slámova sluj
Muzeum Zdeňka Buriana
Muzeum Štramberk • Národní sad
Jeskyně Šipka • Arboretum
Muzeum voskových figurín
Pivní lázně • Aqua Terra – mini ZOO



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

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

z
á

ž
it

k
o

v
é

 n
o

v
in

y

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

v a l a Š s k é  k r á l o v s t v í

+420 571 655 196 ¢ +420 774 668 011 ¢ info@balickyzazitku.cz ¢ www.balickyzazitku.cz 1�



Areál hradu Štramberk
Štramber#ká Trúba

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

duben a říjen denně 9.00–17.00 h. nebo déle

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

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

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

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

www.stramberskatruba.cz�0

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

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

Náš tip: přímo ve věži je umístěna výstava 
„Cesta do paměti Štramberské Trúby“
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• Řemeslné výrobky a suvenýry;
• minerály a kamenná bižuterie;
• výrobky kovářské, keramické i dřevořezbářské;
• medové svíčky, medy a medoviny;
• ruční papír;
• ručně vyráběná mýdla;
• zvonky, zakuřovaná keramika;
• koutek Valašského království.

Vše k vidění i k zakoupení v naší galerii, která má stejnou
otevírací dobu jako Štramberská Trúba

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

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

Prodejní galerie lidového řemesla v Jaroňkově útulně

Jaronkova útulna

www.stramberskatruba.cz
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Turi#tická chata Dr.Hr#tky

Obvyklá otevírací doba Chaty Dr. Hrstky
květen–září denně 10.00–20.00 h. nebo déle

duben a říjen denně 11.00–19.00 h. nebo déle

listopad–březen
pátek

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

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

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

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

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

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

Jeskyně Slámova sluj

Vinný sklep pod Trúbou

Turistická chata Dr. Hrstky – historie V roce 1925 slavil štramberský odbor KČT 30 let své činnosti. U této příležitosti čle-
nové odboru zprovoznili 2 budovy – restaurovanou útulnu „Jaroňkovu“ pod Trúbou (dříve „U Mědínků“) a nově postavenou „Chatu Rašínovu“, která 
někdy po II. světové válce byla přejmenována na „Chatu Dr. Hrstky“. Tato budova téměř kopíruje původní umístění tzv. dolního hradního paláce, z něhož 
vedl padací most do druhé z budov pod Trúbou (horní palác), který stál zhruba v místech dnešní Jaroňkovy útulny.

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

• Sleva až 50 % od 18.00 do 19.00 hodin každý pátek 
a sobotu • opékání, grilování • pořádání cestovatel-
ských přednášek • Free Wifi • vodní dýmka • impro-
vizované hudební večery (k dispozici pianino, kytary, 
akordeon) • studium na Fakultě pálení a slivovico-
vých věd • zajištění ubytování ve Štramberku…

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

• Teambuilding a teamspirit: Hledání  štramberské-
ho pokladu hravou formou s porcí adrenalinu a zábavy. Každý si přijde 
na  své  a  díky  společným  soutěžím  se  utuží  vazby  ve  vašem  kolektivu. 
Program  vám  ušijeme  na  míru.  Dějištěm  programu  nemusí  být  pouze 
Štramberská Trúba. Navíc vám můžeme zajistit i ubytování ve stylových 
roubenkách či luxusním hotelu, stačí si vybrat!

Tomáš Harabiš
školník

KAMPUS
ZÁŽITKOVÉ UNIVERZITY

A ZÁŽITKOVÉ ŠKOLY

Brno

Praha

Česká republika

Ostrava

Štramberk

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

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

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

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

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

produkce
¢ Konferenční servis

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

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

Dakar Tatra&Subaru ride na 
polygonu Tatra Kopřivnice

Loprais Tatra Team – DAKAR 
RIDE

Velká historická jízda V koňském sedle s rodinou

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

cesty • ZájeZdy • exPedice • balíčky Zážitků

��

Tipy na atrakce
Technické muzeum Tatra
Muzeum Fojtství
Lašské muzeum
Rozhledna na Bílé hoře
Zřícenina hradu Šostýn
Koupaliště Kopřivnice

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

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

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

v a l a Š s k é  k r á l o v s t v í
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Plánujete dovolenou, výlet, aktivity, akce, pobyt, v této lokalitě?
KontaKtujte naši cestovní Kancelář

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

��

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

v a l a Š s k é  k r á l o v s t v í



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

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

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

v a l a Š s k é  k r á l o v s t v í
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¢ Den v dakarském bivaku
¢ Loprais Tatra Team – DAKAR RIDE
¢ Loprais Tatra Team – DAKAR RIDE jen pro Vás!
¢ Letem nad valašským světem
¢ Kovbojské dovednosti
¢ Základy dorozumívání člověka a koně
¢ Aktivní den v zimních Beskydech – Ráztoka
 – Pustevny – Radhošť
¢ Chůze na sněžnicích – pro začátečníky i pokročilé
¢ Beskydy na kole aneb cyklozážitky s Radegastem
¢ Slaňování na Pustevnách aneb na lanech v Beskydech
¢ Tarzánie – lanové dobrodružství v Beskydech
¢ Koloběžky a lana s příchutí adrenalinu – Pustevny

¢ Koloběžky a lana pro celou rodinu 
– Pustevny

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

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

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

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

Studium na fakultě pálení 
a slivovicových věd

Koloběžky, kola a lana
pro celou rodinu – Pustevny

Aktivní den v zimních Beskydech 
Ráztoka – Pustevny – Radhošť

Po stopách Yettiho aneb zimní 
dobrodružná výprava v Beskydech

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

cesty • ZájeZdy • exPedice • balíčky Zážitků

��



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

***
Hotel Ráztoka ***

Hotel nacházející se u dolní stanice lanovky na Pustevny nabízí nejen odpočinek a rela-
xaci, ale také možnost firemních školení, večírků, narozeninových oslav. K dispozici 
nejen pro hotelové hosty je bowling, wellness, restaurace, salonky, kongresový sál. 

Možnost pobytových balíčků. 

Kontakt:
Trojanovice 364,
744 01 Frenštát p. R.
+420 556 835 869
info@raztoka.cz
www.raztoka.cz

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

Více informací o jednotlivých produktech získáte na našich
webových stránkách níže nebo v naší Ck!
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objevujte FrenŠtátsko, aneb do b e s k y d Z a aktivitami Z á žitky a Z a kulturou!
t r o j a n o v i c e  ¢ r á Z t o k a  ¢ P u s t e v n y  ¢ r a d h o Š ť

v a l a Š s k é  k r á l o v s t v í

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



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
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Obsah balíčku:
•  Vyhlídkový  let  trvá  asi  1  hodinu  dle  pod-
mínek na přistání. Létáme v každém ročním 
období a kdekoliv v ČR, jsou ale místa, kde se 
létat nesmí nebo to není bezpečné. • Při  jed-
notlivě prodaných letenkách naplňujeme koš 
balónu  na  4–5  pasažérů  u  menších  balónů, 
6–8 u větších, nebo 10–16 pasažérů u největ-
šího balónu. Mimo vás poletí v balónu několik 
dalších pasažérů. • Po přistání probíhá křest 
prvoletců se šampaňským, pasažéři obdrží na památku certifikát o absolvo-
vání letu balónem. Během letu je povoleno fotit a natáčet.

Kód balíčku: POH 110 323 (1 osoba)
Orientační cena: 5 500 Kč včetně DPH

Vzduchoplavba – let balonem





informujte se, rezervujte, objednávejte

správce areálu +420 605 108 162 provozní +420 739 927 698 web www.javorovy-vrch.eu

43 minut od Ostravy autem

–

968 m n.m.
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ZE Zahraničí – těšínsko

Muzeum Těšínska
Muzeum  Těšínska  je  příspěvko-
vou  organizací  Moravskoslezské-
ho kraje se sídlem v Českém Těší-
ně  a  je  jedním  ze  čtyř  krajských 
muzeí.  Oficiálně  bylo  ustaveno 
v  roce  1948.  Svými  aktivitami 
se  řadí  k  největším  a  nejmoder-
nějším  v  kraji.  Prostřednictvím 
svých  výstavních  síní  a  poboček 
působí  v  celém  regionu  historic-
kého  Těšínského  Slezska.  K  nej-
významnějším  pobočkám  náleží 
Archeopark  v  Chotěbuzi-Podobo-
ře,  replika  slovanského  hradiště 
z  8.–11.  století  a  cenná  archeo-
logická  lokalita,  a  areál  Kotulovy 
dřevěnky  Havířově-Bludovicích 
dokládající  autentickými  stavba-
mi někdejší venkovský životní styl 
v nížinné části Těšínska.

Muzeum Těšínska
Hlavní třída 15, 737 01 Český Těšín
tel.: +420 558 761 211, fax: +420 558 761 223
e-mail: muzeum@muzeumct.cz, web: www.muzeumct.cz

Kotulova dřevěnka

Technické muzeum Petřtvald

Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře

Muzeum Těšínska v Českém Těšíně

Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře
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Konzulát VK v Polsku otevřen…
„Proč  jste  si  vybrali  pro  otevření 
konzulátu  VK  zrovna  Chorzów 
a  toto  místo?“,  zajímá  místní 
televizi.
„Na  hradě  Štramberku  jsme  se 
seznámili  s  Darkem,  který  do  VK 
již  několik  let  organizuje  cesty 
za  pivem  –  REBEL  Beer  Tours, 
a  protože  byl  opravdu  neodbytný 
a  přesvědčil  nás  nejen  vhodným 
místem,  ale  zejména  svým  „valaš-
ským  duchem“,  rozhodla  se  naše 
Rada múdrych hlav mu funkci kon-
zula VK v Polsku skutečně svěřit“, 
odpovídám  k  překvapení  redakto-
ra, který očividně očekával nějakou 
oficiálnější odpověď.
Chorzów  leží  nedaleko  Katovic 
a  konzulát  je  umístěn  v  klubu 
REBEL  Garden  u  vstupu  do  Slez-
ské  ZOO.  Místo  je  hojně  navště-

vované  a  známé  propagací  české 
kultury. Právě zde probíhá výstava 
věnovaná  českým  hradům  a  zám-
kům.  K  „velkým  zvířatům“  to 
z  konzulátu  také  nebude  daleko. 
Žirafy sice v ZOO nedávno nešťast-
ně pošly, ale slonům se daří… J

A jak probíhalo samotné otevření? 
Valašské  frgále,  Štramberské  uši, 
domácí  klobásy,  dobrá  valašská 
slivovica,  dobrá  muzika,  dobrá 
nálada  a  skvělé  obecenstvo.  Vše 
co  k  takové  akci  patří.  Za  většinu 
z  toho  musím  poděkovat  zejmé-
na  své  ochrance,  která  vše  pečlivě 
zorganizovala,  místo  zajistila  a  po 
celou dobu zajišťovala mou ochra-
nu.  Jejich  jména  nemohou  být 
bohužel  z  bezpečnostních  důvodu 
zveřejněna.

Aby  se  Darek  (celým  jménem 
Dariusz  Zalega)  mohl  stát  našim 
konzulem, museli jsme ho nejdříve 
pasovat  na  Valacha.  Poté,  co  pří-
sahal na listinu práv a svobod VK, 
a vše ztvrdil několika kalíšky, mohl 
začít  plnit  funkci  konzula  a  začít 
nabírat zájemce o naše občanství. 
A  co  bude  následovat?  Hlavními 
úkoly  konzulátu  je  propagovat 
a  hájit  zájmy  Valašského  králov-
ství  v  Polsku.  Budeme  mu  proto 
dodávat propagační tiskoviny a čas 
od  času  zorganizujeme  nějakou 
společnou  akci,  výstavu  apod.  Již 
jsme  se  domluvili  na  občasných 
studijních seminářích na fakultách 
Valašské královské univerzity. 

Předpokládáme,  že  aktivita  kon-
zulátu  časem  přiměje  více  Poláků 

Valašské království inspiruje Tatry a Yukon inspiruje Království
Na  přátelské  setkání  do  VK  přicestoval  Martin  Šóš  –  zakladatel  Tatran-
ského  knížectví  (www.kniezatstvo.sk).  Martin  se  s  Valašským  králov-
stvím setkal poprvé na našem konzulátu na Yukonu, kde získal již své třetí 
občanství – po slovenském, kanadském i valašské!

VK se Martinovi stalo inspirací k založení knížectví, a i když na něho nemá 
v poslední době čas a věnuje se zejména škole a Yukonu, má s ním stále 

velké plány. A tymáme i my, ale ani ne tak s Tatranským knížectvím, ale 
s Yukonem, na který chystá v roce 2012 naše CK dobrodružné cesty. Ve 
spolupráci  s  našim  konzulátem  v  Dawson  City  a  Martinem  Šóšem  vám 
nabídneme Yukon tak, jak ještě nikdo jiný před námi. S námi se mu dosta-
nete pod kůži a on se zase dostane pod kůži vám! Podrobný itinerář zájez-
du bude hotov na začátku ledna 2012 a naleznete ho v nabídce CK Valaš-
ské království na www.balickyzazitku.cz.  TH

k návštěvě, ke studiu VKU i k emi-
graci do VK… J	 TH

Z Valašského králoVstVí – ZE Zahraničí

Konzulát VK v Dawson City  Valašská ložiska zlata jsou konečně v bezpečí…
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Mise „putovního“ Velvyslanectví VK v Anglii
Valašské  království  se  rozhodlo 
o  prázdninách  roku  2011  vyslat 
skupinu  velvyslanců  na  diploma-
tickou  misi  „přes  vodu“  do  Spo-
jeného  království  Velké  Británie 
a Severního Irska. Cílem této mise 
bylo  navázat  kontakty  obyvatel 
tamního  království  a  porovnat 
zvyky této kultury, neboť panovaly 
domněnky, že původními obyvateli 
tohoto ostrova byli právě Valaši.
Čtveřice velvyslanců – Honza, Vlá-
ďa, Věrka a Anička se tedy pokusila 
nenápadně  infiltrovat  mezi  tamní 
obyvatele a navázat kontakty, které 
by  je  dovedly  až  na  stopu  původ-
ních  Valachů,  kteří  obývali  tento 
ostrov. 
První kroky nás vedly do Londýna, 
ovšem  v  tomto  obrovském  multi-
kulturním městě bylo naše snažení 
po vypátrání Valachů marné. Hned 
druhý  den  jsme  proto  odcestovali 
pryč  od  rušných  měst  a  zamířili 
jsme  směrem  na  venkov,  protože 
kde jinde hledat Valachy, než v kop-
cích nebo dědinách…
Zastávku  jsme  si  udělali  v  přístav-
ním  městě  Dover,  hledajíce  jakou-
koliv stopu po vylodění valašských 
plavidel.  Ty  jsme  sice  nenašli,  ale 
zato  jsme  navázali  kontakt  s  pol-

skými  cérkami,  se  kterými  jsme 
domluvili  valašsko-polskou  druž-
bu. A jak je vidět z fotek, žádná pol-
ská cérka si nenechala ujít možnost 
vyfotit  se  s  pořádným  valašským 
ogarem, což je pro nás do budouc-
na příslib dobrých a blízkých vzta-
hů s našimi sousedy (a hlavně sou-
sedkami) v Polsku.
Při naší další cestě, jsme při pátrání 
v historii ostrova, dorazili do měs-
tečka  Canterbury.  To  je  nazýváno 
jako  „Mother  of  England“,  kde  za 
vlády krále Ethelberta (kolem roku 
600  n.  l.)  byly  položeny  základy 
pro budoucí anglickou společnost. 
Takže  dle  naší  dedukce  to  byl  prá-
vě  král  Ethelbert,  který  sjednotil 
valachy,  obývající  tento  ostrov,  do 
nového království. Proto jsme krále 
Ethelberta  „im  memoriam“  jme-
novali  čestným  občanem  VK  a  byl 
mu věnován i jeho vlastní valašský 
pas.
Další  zastávka  byla  v  přístavním 
městě  Plymouth.  Zde  jsme  sice 
opět nenašli žádnou stopu po Vala-
ších, ovšem právě zde jsme posílili 
Valašskou  královskou  námořní 
flotilu,  která  je  nyní  připravena 
bránit  Valašské  království,  nebo 
poskytnout  součinnost  při  pátrání 

po  věcech,  které  vám  uplavaly  při 
koupání  v  Bečvě  a  beztak  dopluly 
až  do  moře…  V  případě  potřeby 
hledejte  v  Plymouth  žlutý  člun 
s vlakou VK. J
Hlavním  cílem  naší  mise  byla  ale 
jedna  z  nejvýznamnějších  pamá-
tek  Anglie  –  mýty  opředený  Sto-
nehenge.  Jak  bylo  dokázáno,  Sto-
nehenge  je  v  podstatě  gigantický 
kalendář,  který  údajně  postavili 
Druidové. Ovšem dle jedné docho-
vané  paměti  z  úst  Jury  Králíka 
z  Lidečka,  postavili  Stonehenge 
právě Valaši, aby vždy věděli, kdy je 
čas sklízet ovoce a začít pálit. Je již 
velice  jednoduché  si  domyslet,  že 
oni Druidové, byli právě naši Vala-
ši,  kteří  rozuměli  stromům  (věděli 
co  kdy  sbírat)  a  poté  za  pomocí 
složité  alchymie  vyráběli  kouzelné 
lektvary  (jak  jinak  než  pálenku). 
Navíc bylo docela pravděpodobné, 
že  uprostřed  Stonehenge  mohla 
být i  jakási pálenica – a právě toto 
jsme se rozhodli prověřit. Leč veš-
keré  vyjednávání  o  udělení  mož-
nosti  archeologických  vykopávek, 
které  by  potvrdily,  že  Stonehenge 
je ve skutečnosti středověká valaš-
ská pálenica, byly marné. Otázkou 
ovšem  je,  zda-li  náhodou  snaha 

zabránit  nám  v  bádání  nebyla 
záměrná,  což  by  znamenalo,  že 
Angličané  o  možné  spojitosti  Sto-
nehenge  s  Valachy  vědí,  jen  se  to 
bojí přiznat…
Trochu zklamaní jsme se tedy vyda-
li poznat anglický venkov. Dvě noci 
jsme  strávili  na  pastvě  mezi  oveč-
kami, viděli jsme hospodářská sta-
vení  se  slepicemi,  krávami  a  pra-
saty, na dvorcích se válely původní 
valašské vynálezy jako kosy, hrábě, 
motyky a trocky a domorodí obyva-
telé byli vstřícní a rádi pomohli – ať 
už  to  bylo  doplněním  zásob  vody, 
nabídnutím místa k přenocování či 
dobrou radou, kam jít dál… A prá-
vě tady jsme prozřeli! 
Vždyť tady se cítíme tak jako u nás 
doma  na  Valašsku!  Není  tedy 
pochyb,  že  původními  obyvateli 
Anglie byli Valaši, protože to správ-
né valašské srdce jde na anglickém 
venkově stále ještě cítit.
Spokojení jsme završili cíl naší mise 
a  odletěli  zpátky  domů  do  Valaš-
ského království, kde jsme s výsled-
kem naší mise seznámili naši Radu 
múdrých  hlav.  A  cíl  příští  mise? 
Antarktida  –  místo  kde  zamrzne 
všecko, jen slivovice ne. J

Jan Bartoš

Z Valašského králoVstVí – ZE Zahraničí
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přEhlEd 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

602 632 145
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.celnica.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
www.tjvm.cz

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

605 703 124
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.kozubova.cz

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

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

558 330 051
777 040 816
www.severka.eu

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.)

604 587 614
Poma 360 m 60 m m upravená • • • •

gRuň

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

558 437 860
774 477 477
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

Skiareál Javorový vrch 
u Třince (960 m n. m.)
Tyra 58, 739 61 Třinec
info@javorovy-vrch.eu

605 108 162
www.javorovy-vrch.eu

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

602 855 991
BVL 2 1000 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.com

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

605 521 471
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
www.lidecko.cz

2 × vlek Poma 420 m 104 m mm
m

upravená
upravená

• • • • •

LuŽNÁ

SKi areál Lužná
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
www.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
732 877 098

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

přEhlEd 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
602 584 560
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

571 451 585
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
603 453 175
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

přEhlEd 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

606 737 697
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
556 760 133

220 m
450 m

44 m
90 m

m
m

upravená
upravená

• • • • • JJ

SENiNKa

Lyž. vlek TJ Sokol Seninka 
(550 m n. m.)

602 780 383, www.
seninka.webpark.cz

Tatrapoma 700 m 115 m mm upravená • • •

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

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

571 644 267
602 940 796

BLV 0
BLV 2
Tatrapoma

550 m
400 m
300 m

100 m
140 m
100 m

mm
mm m
mm

upravená
upravená
upravená

• • • • • • • • JJJ

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

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

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

731 177 181
www.aa.cz/tabacka

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
www.skiarealmachuzky.cz

571 892 280
736 158 444

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.

přEhlEd 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.: 558 434 234, tomaspalarcik@802.cz

Kopřivnice
Hynek Vlček cykloart Kopřivnice
Česká 318, 742 21 Kopřivnice
tel.: 556 821 624, 774 223 870
www.cykloart.cz, cykloart@cykloart.cz

Rožnov pod Radhoštěm
Ski Anna, půjčovna lyží
Meziříčská 525, 756 61 Rožnov p. R.
tel.: 728 242 067
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.: 603 448 282
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

777 067 966
www.skiarealve-
sela.cz

390 m 70 m mm upravená • • • • •

ViSaLaJE

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

731 716 000
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
Kohútka 597 431 709
Lysá hora 597 431 702
Pustevny 597 431 707
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

přEhlEd lyžařských střEdisEk V bEskydEch a na Valašsku a jEjich VybaVEnost

www.beskydy.cz/chatavsackycab

www.selanka.cz
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Výběr inFormačních cEntEr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel.: 577 133 980
fax: 577 133 980
e-mail:
luhainfo@mesto.luhacovice.cz
www.mesto.luhacovice.cz

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

Nový Jičín
Návštěvnické centrum Nový Jičín
– město klobouků
Turistické informační centrum
Masarykovo nám. 45/29
741 01 Nový Jičín
tel.: 556 711 888, 556 768 288
e-mail: icentrum@novy-jicin.cz
web: www.novy-jicin.cz
www.novyjicin.mic.cz

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

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

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

Ostravský informační servis s. r. o.
Ostrava – vestibul Hlavního nádraží
Nádražní 365/196,
702 00 Ostrava
tel.: 596 136 218, fax: 596 136 218
e-mail: cd@ostravainfo.cz
web: www.ostravainfo.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

Vizovice
Informační centrum Vizovice
Masarykovo nám. 1008, 763 12 Vizovice
tel.: 577 599 110
e-mail.: infocentrum@vizovice.eu
web: www.vizovice-vrbove.eu

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

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

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

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

MIC Luhainfo
Masarykova 950,
763 26 Luhačovice
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Naše  společnost  vám  nabízí  řadu  možností  spolupráce.  Realizujeme 
aktivity zejména v oblasti grafického designu, cestovního ruchu, kultur-
ní a umělecké produkce, marketingu, řešení www stránek a regionálního 
rozvoje. Spolupracujeme jak s domácími i zahraničními cestovními kan-
celářemi, agenturami a firmami, tak s místními organizátory sportovních 
a kulturních akcí, programů, konferencí a kongresů i s drobnými posky-
tovateli služeb. Naše projekty a produkty jsou charakteristické zejména 
svou  originalitou,  nápaditostí,  kreativitou,  efektivitou  a  udržitelností. 
Přežily vždy všechny „politické trendy“, výměny vlád a za dobu své exis-
tence  se  staly  ucelenou  platformou,  prostřednictvím  které  každý  rok 
desetitisíce návštěvníků objevuje zajímavá místa, aktivity a akce regionů, 
ve kterých působíme. Záleží jen na tom, kdo jste a co chcete…

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

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

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

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

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

Máte webové stránky a chcete si přivydělat?

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

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

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

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

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

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

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

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

SENSES“.

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

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

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

Jste hotel či penzion, který s námi chce spolupracovat?

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

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

tovacích kapacit;
• Doplnění vašeho webu prodejním systémem na prodej 

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

příloha dobré tipy

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

Jste průvodce, instruktor, manažer programů či 
moderátor?

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

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

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

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

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

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

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

7 SENCES“.

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

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

Zajímá Vás, co nového se právě chystá? 
 

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

Váš tým CK VK

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

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

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

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

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

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

Jste firmou či pořadatelem firemních akcí či kongresů?

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

SENSES“.

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

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

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

Jste pořadatelé sportovních nebo kulturních akcí 
a programů?

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

 
Naše nabídka pro vás zahrnuje:

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

• Příprava vhodných doprovodných programů a aktivit; 

příloha dobré tipy

MÍSTA PRO
SEDM SMYSLŮ

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

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

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

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

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

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

Vi. Práva a povinnosti cK VK:
6.1. U produktu „Balíčky zážitků“ bude služba vždy poskytnuta držiteli zážitkového kupónu. 
Poskytnutí této služby však může CK odmítnout v případě nezpůsobilosti klienta k jejímu čerpání 
(fyzická, zdravotní nezpůsobilost, špatné vybavení apod.) nebo z důvodu působení vyšší moci (špat-
né počasí, jiné nebezpečí apod.)
6.2. Z účasti na zájezdu (akci) nevyplývá pro účastníka právo na žádné jiné plnění a služby než 
to, které tvoří výslovně součást stanoveného programu – zaplacených služeb. Jakékoli další služby 

VšEobEcné obchodní podmínky ck Valašské králoVstVí, s r. o.
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VšEobEcné obchodní podmínky ck Valašské králoVstVí, s r. o.
mimo předem stanovený rozsah, včetně služeb souvisejících s onemocněním účastníka zájezdu 
(akce) v jeho průběhu (např. léčení v zahraničí, náhradní přeprava účastníka do jiného místa apod.) 
jsou službami, které může CK VK, s r. o. uhradit, popř. poskytnout, jen na základě objednávky 
a následné úhrady těchto dodatečně vyžádaných služeb.
6.3. Podpisem Cestovní smlouvy na zájezd nebo přihlášky na akci vyslovuje účastník/objednatel 
souhlas s přechodem práv (postoupením pohledávky) na plnění z pojistné smlouvy v případě, že 
CK VK, s r. o. poskytne za účastníka úhradu léčebných výdajů v ČR nebo v zahraničí, popř. uhradí 
i náklady spojené s náhradní přepravou postiženého účastníka zpět do ČR či do konkrétního místa.
6.4. Pokud účastník zájezdu nečerpá služby z vlastní viny, náhrada za tyto služby se neposkytuje.
6.5. CK VK neručí za eventuelní zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů,  
z důvodů nepříznivého počasí, popř. z důvodů přetížení hraničních přechodů a leteckých cest 
a z důvodů vyšší moci.
6.6. Objednavatel dává souhlas k zařazení osobních údajů do databáze Cestovní kanceláře VALAŠ-
SKé KRÁLOVSTVí, s r. o. a jejich použití pro potřeby CK. Objednavatel souhlasí se zasíláním nabí-
dek na jím uvedené adresy a to včetně e-mailové adresy.
6.7. Objednavatel souhlasí jménem všech přihlášených účastníků s pořízením záznamu (zpravi-
dla fotodokumentace, videozáznamu apod.) z průběhu akce nebo zájezdu pořádaného CK VK pro 
komerční, propagační a reklamní účely. Současně dávají souhlas ke zveřejnění těchto záznamů 
a jejich i upravených částí.

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

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

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

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

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

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

Ve Frenštátě p. R. 28. května 2008
Tomáš Harabiš – jednatel společnosti VALAŠSKé KRÁLOVSTVí s. r. o.
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Valašská královská univerzita
Fakulta pálení a slivovicových věd

uděluje

DIPLOM
 kerým hlavy staroslavné Valašské královské univerzity

právoplatně stvrzujú, že:

Franta Cajdoch
úspěšně složil zkoušku a přiznává se mu titul akademický

Špiritus Doctoris
zkráceně

ŠpDr.

  Za Valašskou královskou univerzitu:
razítko

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

studujte nOvé aktivity!

Okoštujte studium

na naší

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