Poděkování
Milé čtenářky a čtenáři,
po roce se k vám dostává další číslo z kolekce Moravia magazínů. Připravili jsme
jich ve spolupráci s téměř 300 partnery po celé Moravě a Slezsku šest. Přes 600
stran o naší krásné Moravě a Slezsku. Magazíny připravujeme téměř rok. Práce
je to náročná, ale reakce vás všech, kteří nám volají a píší, ať již jsou to turisté,
místní obyvatelé nebo partneři Moravia magazínu, nám dává křídla. Přináší celé
redakci pocit, že dělají něco užitečného, že vás články inspirují a jsou dobrými
tipy vašich výletů či dovolené. Obzvláště nás těší, že vám Moravia magazíny rozdávají radost a vyvolávají ve vás pocit hrdosti, sounáležitosti, že sem patříte a že
jsem já, my, součástí Moravy a Slezska, jedinečné oblasti České republiky.
Ivan Marek
Autor rozvojových studií,
koncepcí, textů, scenárista,
fotograf a režisér desítek filmů
v oboru cestovního ruchu.

Chci poděkovat všem, kteří se na tvorbě magazínů podílejí a bez nichž bychom
nemohli takto rozsáhlý projekt realizovat. Jsou to partneři Moravia magazínu,
ti, kteří projekt pomáhají realizovat a financovat. Z veřejné správy, kulturní
sféry, podnikatelé či drobní živnostníci. Jsme rádi, že projekt podporuje
národní agentura CzechTourism nebo Lesy ČR. Také nás těší, že magazíny
najdete v Pendolinu mezi Prahou a Ostravou, na letištích a dalších místech.
Poděkování za nadšení pro tuto práci patří také členům redakčního týmu
a všem externistům. Celkem letos vychází přes 90 000 kusů. Deset milionů
stran krásných příběhů o lidech, jejich práci i vášních z Moravy a Slezska.
V digitalizované podobě je najdete na www.moravia.tips.
Moravia magazíny vyvolaly obrovský příběh. Nečekali jsme tak pozitivní reakce.
Proto chci také poděkovat vám všem, kteří jste nás podpořili slovem. Reakcí
bylo hodně, jednu, krácenou, se souhlasem autora si dovolím zveřejnit:
„Magazínů Slovácko už jsem v našemu infocentru legálně „uzmul“ řadu a reakce
přátel, kterým jsem je zaslal či předal napříč republikou, jsou obdobné jako ta
moje – prostě úžasné dílo, z něhož je cítit více než jen moravský patriotismus!
Moc vám držím palce v této záslužné činnosti prezentující krásy naší milované
Moravy a věřím, že její propagací vaše činnost v tomto směru nekončí…“
Ing. D. V., Uherské Hradiště
Hezké čtení přeje
Ivan Marek
vydavatel Moravia magazínu

Jeseníky (Rychlebské hory a Králický Sněžník), Haná a Hostýnsko,
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Jak šmakuje
Moravskoslezsko?

Kulinářská soutěž oživila recepty našich babiček
Na začátku stála myšlenka vrátit typické regionální
speciality na jídelní lístky restaurací. Právě proto se
Moravskoslezský kraj pustil do projektu nazvaného
„Jak šmakuje Moravskoslezsko“.
Že šlo o skvělý nápad, ukázal hned premiérový ročník
v roce 2011. Kulinářská soutěž zaměřená na podporu
gastroturistiky v kraji si okamžitě získala řadu příznivců. Celkem se opakovala ještě 3x, přičemž za tyto čtyři
ročníky soutěže se sesbíralo cca 340 receptů, z nichž
vznikly celkem čtyři kuchařky krajových receptů. Během
těchto ročníků se v soutěži často objevovaly doslova
poklady v podobě receptů našich babiček, ale i regionálních specialit. Díky soutěži znovu ožily tradiční recepty,
jako jsou třeba „kiščok“ od babičky, vánoční černá
mačka, Svojski placek, borůvkový brutvaniok, polévka
kozí brada či slezské pirohy.
Velmi dobrou propagací projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ je každoroční putovní gastrofestival s kuchařskou show a bohatým doprovodným programem
pro děti i dospělé.
Tento gastrofestival je oslavou dobrého jídla a pití,
vaří se zde regionální speciality, představují se regionální produkty, ochutnávají se piva z místních minipivovarů a užívá se zábava
plnými doušky. Letos se uskuteční
už jeho sedmý ročník!

SVOJSKI PLACEK
Ingredience: 500 g kobzole, 4 lyžki hladke
muky, 2 vajca, 1 špetka soli, 1 špetka pepřa,
1 snítka čerstve majoranky, 2 uvařene kobzole,
250 g svojskeho tvaroha, 1 mala cibula, 1 snítka
čerstveho tymiana, 2 lyžki sadla, 1 l kyšky,
2 stružky česneka, 1 hrst špeka na kostečky,
špetka soli, pepř na dochuceni naplně
Postup: Kobzole na placek najemno nastružemy, k temu přidamy čtyry lyžki hladke
muky, zamišamy dva vajca a osolimy, opepřimy a očesnekujemy rozmačkanym česnekem.
Do teho přidamy čerstvu majoranku. Smažimy na dvuch lyžkach rozpuščeneho sadla.
Uvařene kobzole na naplň rozmačkamy,
zamišamy s najemno nakrajenu cibulu, přidamy tvaroh a vymišamy s trochu pepřa a soli.
Upečeny placek folujemy naplňu a přehněmy.
Polivamy špekem nakrajenym na kostečky,
uškvařenym se snitku tymijanu. Podavamy
s vychlazenu kyšku.

www.jaksmakuje.cz
www.severnimorava.travel
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Kdyby byla Morava, jako je Slezsko, dala bych ti
huběnku… Těmito slovy začíná jedna z nejznámějších
moravských lidových písní. Ale že je Morava malučká,
ošidila cérečka synečka…
Bohužel, jen opravdu málo lidí se při zpěvu této lidové písně zamyslí
nad tím, co se v ní říká. Kromě toho, že cérečka má svého synečka
zjevně ráda, jen tu huběnku mu prostě dát nechce, nám slova krásné
lidové písně jen potvrzují to, co nám říká – ovšem jiným, vědeckým
jazykem, historie a historická geografie. Ta pracuje se starými mapami,
dokumenty a knihami a snadno každému doloží, nejenže Slezsko
bychom na Moravě hledali marně, vždyť také není a nikdy nebylo její
součástí, ale i to, že je dokonce mnohem větší historickou zemí, než je
Morava.

Monika Žídková

MISS ČESKÉ REPUBLIKY
A MISS EUROPE JE GRÓFKOU
PRAJZKÉHO GRÓFSTVA
A ÚŘADUJE V KAPLI
Monika Žídková má velice pevné
pouto k místu, ve kterém žije.
Přestože po úspěších v soutěžích
krásy se jí otevřely dveře do světa,
zůstala věrná rodným Kravařím.
V šestitisícovém městě na Opavsku
dnes dokonce starostuje. Rozhovor
vznikal v její kanceláři, která se však
od běžných úředních místností
hodně liší. Kravařská radnice totiž
sídlí v budově bývalého kláštera
a Monika Žídková, provdaná
Brzesková, úřaduje v kapli. „Je to
velmi reprezentativní místnost.
Když za mnou někdo přichází
na jednání a není úplně pozitivně
naladěn, upozorním jej, že se tady
nesmí mluvit sprostě,“ usmívá se
sympatická žena. Není divu, že
naše povídání se nese ve velice
příjemném duchu.

Foto: m-ARK
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Vzpomínáte, kam vás rodiče jako malou brávali
na výlety?
Určitě do zámeckého parku, kam jsme se chodili dívat
na labutě, pamatuji si, jak jsem tam v kočárku vozila
mladší sestru. Později jsme se často procházeli pěšky,
vzali jsme batohy a udělali si piknik někde v okolí.

Jak si roli paní starostky užíváte?
To jste použil krásný výraz. Nevím, zda slovo užívat
je zrovna to ideální. Tento svět byl pro mě absolutně
cizí. Každému novému starostovi trvá, než přijde na to,
jak funguje koloběh věcí. Záběr je nesmírně široký,
k podpisu dostáváte spoustu smluv a vy chcete do všeho
proniknout, což je složité. Valí se na vás starosti a problémy, všichni čekají, že je vyřešíte v jejich prospěch, ale
pokaždé nejde vyjít vstříc. Navíc se najdou lidé, kteří
k vám jako k bývalé miss cítí jistou nedůvěru. Potřebujete je přesvědčit, že umíte i něco jiného, a o to více je
třeba se na práci soustředit. Prostě vědět, že zvládnete
řešit každodenní problémy druhých.
Museli vás hodně přemlouvat, abyste starostování
přijala?
Přiznám se, že to bylo těžké rozhodnutí. Nikdy jsem
nechtěla vstupovat do politiky, ale když jsem ve volbách
získala tolik hlasů, bylo to o zodpovědnosti vůči lidem,
kteří mě v nich podpořili. Případným odmítnutím jsem
jim nechtěla vzkazovat, že jsem si to rozmyslela.
Někoho možná překvapí, že na dveřích máte příjmení
Brzesková...
Brzesková se jmenuji skoro už dvacet let. Žídková byla
a vlastně i dnes stále je jakýsi můj pseudonym pro
kulturní a společenské akce. Na úřadě v oficiální rovině
je nutné užívat jméno z občanského průkazu. Faktem
je, že sama jsem si na to musela hodně zvykat, dlouho
mi bylo bližší rodné příjmení Žídková. Dnes nemám
problém s tím, jak mě někdo osloví.
Celý život bydlíte v rodných Kravařích, co vás tady
drží?
Asi zázemí. Když máte rodinu, se kterou je vám dobře,
nechce se vám nikam utíkat. V době, kdy jsem vyhrála
miss, jsem začínala studovat vysokou školu a přišlo mi
zbytečné překládat studium z Ostravy do Prahy. Navíc
všude kolem je krásně, takže nebyl důvod měnit.
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Na co byste v Kravařích a okolí přilákala návštěvníky?
V Kravařích máme nádherný barokní zámek s nově
otevřeným muzeem alchymie, s radnicí sousedí barokní
kostel sv. Bartoloměje, ale jsou tady cyklostezky, golfové
hřiště, aquapark, každý si zde najde to své. Celé oblasti
se říká Prajzká, tento název pochází z historie regionu,
protože území mnoho let patřilo pod Prusko, tedy Prajzko.
Co další zajímavá místa na Opavsku?
Hezkou cílovou stanicí při výletě na kole je pstruží
farma v Bělé. Kousek odtamtud vyvěrá léčivý pramen,
kam si lidé jezdí pro vodu, ze které je prý výborné kafe.
Nádherné jsou zámky v Hradci nad Moravicí a Raduni,
určitě bych doporučila výlet k Mlýnu U vodníka Slámy
v Háji ve Slezsku, který přibližuje autentický život
na venkově. Je to úžasné místo se spoustou aktivit,
ale takových by se na Opavsku našlo více. V každém
městečku či obci najdete něco, na co jsou místní pyšní.
Když zůstaneme na Prajzké, tak je to třeba skanzen
v Bolaticích, do Rohova se zase jezdí na pečená vepřová
kolena. V rámci Hlučínska je zajímavé putování
po sakrálních stavbách. Jednotlivé obce připravují
společné projekty a je moc dobře, že spolupracují nejen
v rámci turistického ruchu.
Prý jste grófkou Prajzkého grófstva, můžete přiblížit,
co to znamená?
Vzniklo to asi před dvaceti
lety na podporu turistického
ruchu. Rozhodlo se, že
Prajzko si zvolí svou grófku,
stejně jako má Valašsko
svého krále Bolka Polívku.
Moje funkce byla spíše
vítací, když třeba přijel
pan biskup, návštěva ze
sdružených obcí nebo se
konala místní akce a bylo
potřeba ji něčím podpořit.
Jednu dobu jsme dokonce
měli i razítka a pasy.

a doplňky stravy. Vše je vyrobené přírodní cestou podle
originálních patentových receptur. Dnes se o to ve velké
míře stará manžel.

Jaký máte vztah k cestování?
Znamená pro mě ideální způsob relaxu. Auto využívám jen
v rámci pracovního procesu, abych toho stihla co nejvíce.
Ráda jezdím na kole, na výlety pak nejraději vlakem.

Jak nejraději relaxujete?
Volna mám minimum, ale musím říci, že mě moc baví
starat se o kytky na zahradě. Přišla jsem na to před pár lety.
Prostě pracovat s hlínou, nasadit třeba muškáty, u toho si
opravdu odpočinu. Čas je pro mě nejdražší komodita, i když
v životě jsou okamžiky, kdy začnete uvažovat jinak. Není to
tak dávno, co jsem si vzala domů na prostudování zápisy
z rady a zastupitelstva. Chtěla jsem na to mít klid a jako
kulisu jsem si pustila televizi. Zrovna tam běžel dokument
o mámě, která se stará o postižená trojčata. Docela mě to
vzalo a tak jsem si řekla, že když po mě nějaký zastupitel
najde chybu, tak se opraví a nic hrozného se nestane.

Kam jste se nejdále podívala?
Procestovala jsem toho dost. Sjezdila jsem kus Ameriky,
byla jsem fotit na Seychelách, Bahamách i dalších
cizokrajných ostrovech, podívala jsem se do Afriky. Moc se
mi líbilo na francouzském ostrově Réunion. O prázdninách
celá rodina vyrážíme do Chorvatska. S manželem si jednou
ročně na prodloužený víkend vybereme nějaké evropské
město a jedeme poznávat odlišnou kulturu, vychutnat si
místní specialitu. Naposledy jsme byli v Moskvě a byla jsem
úplně unešena, tam jsme si to opravdu užili.

Zajdete si do aquaparku, hrajete golf?
Do aquaparku chodím, ale málo a spíše ve večerních
hodinách. Členství v golfovém klubu sice mám, ale
vyžaduje to čas, který nemám, takže nehraji.

Poznávají vás na cestách lidé, snaží se vás oslovit?
Občas se sama divím, ale poznávají, přijdou se na něco
zeptat, chtějí se vyfotit. Někdy by se člověk raději zavřel
do ulity, ale nechci lidem říkat, že jsem dnes vstala špatnou
nohou a že na to nemám náladu, takže vždy vyhovím.

Máte dvě děti, co po mamince zdědily?
Patnáctiletá Nikola nám dělá radost, hravě se dostala
na gymnázium. Až během posledního roku se začala více
zajímat o módu, dříve ji to nebralo. Syn David má jedenáct
a to je rošťák se vším všudy. Alespoň že hraje fotbal.

Věnovala jste se moderování, zvala jste na zajímavá
místa a ochutnávky kulinářských specialit. Máte ještě
čas na tyto aktivity?
Moderování se občas věnuji, jednak je těžké se od něj
úplně odstřihnout a také proto, že nikdy nevíte, kam
se z politiky budete dále ubírat. Takže jsou klienti, se
kterými si vycházíme vstříc.

Svého muže jste poznala v sedmnácti letech, prozradíte
recept na spokojené manželství?
Nemyslete si, také u nás si vyměníme názory, ale je to
vždy o kompromisu. Manžel je sice spíše cholerik a když
ode mě nemá odezvu, tak za dvě minuty už neví, že si
ponadával a je v pohodě. Já to naopak musím vyventilovat
postupně, jinak se mnou není řeč. Je to vždy o dvou lidech,
jak se domluví a jak si to nastaví.

Dostáváte i dnes nabídky na focení?
Je toho málo, to už je pro mladší kolegyně. Spíše jsem zvána
do televizních pořadů. Je příjemné, když si někdo vzpomene.
Prý máte i vlastní značku kosmetické firmy.
Ano, značka Miss Cosmetic vznikla asi před 16 lety.
Dnes se zabýváme dietickými a regeneračními produkty

Vystudovala jste pedagogiku, dokážete si představit,
že byste se tomuto oboru věnovala?
Dosud jsem sice učila jen krátce, ale kdybych se k tomu
jednou měla vrátit, nebála bych se toho. Mohla bych učit jen
na prvním stupni a tam je to s dětmi ještě docela zábava.

Co byste závěrem vzkázala čtenářům Moravia Magazínu?
Především bych je ráda pozvala do svého krásného
rodného města a doporučuji návštěvu celého Hlučínska.
Jsem přesvědčena, že nebudou litovat.
Děkujeme za rozhovor.
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Slezsko je jedním z nejrozsáhlejších historicko-geografických územních celků v Evropě. Po staletí
bylo vedle Moravy a Čech třetí českou korunní zemí.

Foto: Archiv Muzea Těšínska

Osmnáct svébytných knížectví
Za několik staletí své existence prošlo Slezsko poměrně složitým státoprávním a také územněsprávním vývojem, pro něž by zřejmě nejpříznačnějším
pojmem bylo slovo dělení. K dělení původně
jednotného slezského území totiž docházelo už
od 12. století, kdy se zde vytvořily nejprve čtyři
a později dva podnes známé úděly – Dolní Slezsko
s centrem ve Vratislavi a Horní Slezsko s centrem v Opolí. Ve Slezsku se postupně vytvořilo až
18 svébytných knížectví. Mezi nimi bychom našli
například knížectví Opavské, Ratibořské nebo Těšínské. Vláda v jednotlivých slezských knížectvích
sice zajišťovala jejich držitelům vysoké postavení
a prestiž i v prostředí pražského královského dvora,
ale malá knížectví bohužel neposkytovala dostatek
prostředků pro náležitou reprezentaci.
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Foto: Archiv Muzea Těšínska

Opava, foto: m-ARK

Český lev ve znaku polské Vratislavi
Politickým, správním a obchodním centrem Slezska se postupně stala Vratislav, dnes milionové polské město na řece Odře,
o němž ale jen málokdo u nás ví, že bylo založeno českým králem Vratislavem a proto podnes v jeho znaku najdeme i českého
lva v červeném poli. Polští obyvatelé slezské metropole jsou
na tuto skutečnost i dnes patřičně hrdí a svazky Slezska s ostatními zeměmi Koruny české rádi připomenou nejen polským,
ale i českým turistům, vždyť do Prahy bylo z Vratislavi rozhodně blíže než do Krakova nebo do Varšavy.
Tento stav přetrval několik století, ale většina slezských knížectví byla od českého státu po roce 1742 oddělena. Po prohraných
válkách o Slezsko totiž právě tehdy musela rakouská císařovna (a česká královna) Marie Terezie většinu slezského území
odstoupit pruskému panovníkovi Bedřichovi. Původně rozsáhlé
Slezsko bylo rozděleno mezi Prusko a Rakousko. U zemí Koruny české tehdy zůstalo jen Těšínské knížectví a části Ratibořska,
Opavska, Krnovska a Niska, všechna ostatní knížectví získalo
německé Prusko.

Severní Morava není Slezsko
Přestože Slezsko leží v bezprostředním sousedství Moravy
a Čech, pro běžného českého turistu je tato krásná historická
země, bohužel, prakticky neznámá. Snad je to proto, že součástí území dnešní České republiky je jen poměrně malá část
dříve opravdu rozsáhlého Slezska, o němž se zpívá v oné krásné
lidové písni. Snad proto, že ve Slezsku nikdy nežili jen Češi, ale
s nimi také Němci a Poláci, kteří po staletí utvářeli zvláštní kulturní, jazykový a posléze i národnostní obraz Slezska. Přestože
obyvatelé Slezska společně s obyvateli Moravy a Čech sdíleli
dlouho osudy českého státu v dobrém i zlém, česká veřejnost
dnes o tom neví téměř nic. Možná proto, že po druhé světové
válce muselo Slezsko vymizet nejen z turistických průvodců
a map, ale i ze školních učebnic a atlasů. Nesmělo se o něm psát
ani v novinách a časopisech, a to tolik let, až skutečně téměř
upadlo v zapomenutí a mnozí lidé si českou část Slezska pletou
se severní Moravou. Ale časy se mění a věřte, Slezsko stojí
za objevení. Pojďme se vypravit k jeho poznání. Mohli bychom
začít tou částí Slezska, které je dnes územím České republiky…

Slezskoostravský hrad, původně hrad těšínských knížat, foto: m-ARK

Pečeť těšínských knížat s gotickou podobou znaku
Těšínska, foto: Archiv Muzea Těšínska
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Většina lidí u nás si pod pojmem
Těšínské Slezsko obvykle představí jen okolí Českého Těšína,
Třince a Jablunkova, prostor,
který najdeme na severovýchodě republiky na hranicích
s Polskem a se Slovenskem.
Ve skutečnosti se jedná o mnohem rozsáhlejší historickou
zemi, která nikdy nebyla
součástí Moravy, ale Slezska.
Zahrnuje také celé Karvinsko
a podhorské Frýdecko. Nejvyšším geografickým bodem
Těšínského Slezska je vrchol
Lysé hory v Moravskoslezských
Beskydech s 1323 metry nadmořské výšky.

Těšínsko

SLEZSKÁ PERLA V KORUNĚ ČESKÉ
Vydáte-li se s námi na výpravu
za poznáním této části Slezska,
výprava to bude pro mnohé překvapující – stopy po české minulosti
Těšínského Slezska totiž nebudeme
hledat jen na dnešním českém
území, ale vypravíme se za nimi
do polského Těšína. Kdo je v Těšíně poprvé, jistě od místních uslyší
krásnou legendu o založení města
– údajně již roku 810 se u studánky
v lese sešli tři bratři, kteří se tolik
těšili ze svého šťastného shledání,
že se rozhodli vybudovat na tomto
místě město, které nazvali Těší-
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nem. Je to opravdu jen krásná
legenda. Ve skutečnosti se město
od středověku vyvíjelo v podhradí.
Na významu získalo v době, kdy se
Těšínsko stalo svébytným slezským
knížectvím a Těšín se stal rezidenčním městem těšínských knížat.
Pohled na Těšín v minulosti nám
nabízí krásná rytina, otištěná v roce
1650 v mnohosvazkové Topografii
Mathiase Meriana z Frankfurtu nad
Mohanem. Na rytině, jejíž autorství
je připisováno Václavu Hollarovi,
kromě knížecí rezidence najdeme
věže těšínských kostelů i městské

radnice, most přes řeku Olši, fortifikace i dvě hlavní městské brány.
Za povšimnutí stojí i návrší s popravištěm za hradbami v pozadí.
Město Těšín má silné a pevné brány
a také silné hradby. Z kostelů je pozoruhodný zejména ten v dominikánském klášteře, který je pěkný, vysoký,
světlý a veliký, a ve kterém těšínská
knížata mají své hroby. Dále je zde
městský kostel, kde se káže česky. Neboť zdejší měšťané jsou dílem Němci
a dílem Češi, píše Merian ve svém
cestovatelském komentáři.

Pohled na město Těšín a těšínský hrad na vedutě Mathiase Meriana z poloviny 17. století, zdroj: repro knihovna Muzea Těšínska Silesia

Nejstarší doložená latinsky psaná
zmínka o Těšíně pochází z roku
1155. Těšín je uveden v bule papeže
Hadriána IV. pod názvem Tessin,
ale na pomyslné mapě se Těšínsko
jako takové objevilo až mnohem
později, na konci 13. století. Stalo
se tak vydělením z většího hornoslezského územního celku – Opolska. Prvním skutečně těšínským
panovníkem a zakladatelem
těšínské linie piastovské dynastie se
stal kníže Měšek. Dosavadní vazby
svého otce – opolského knížete
k polskému státu záhy nahradil příklonem ke státu českému. Postupoval přitom velmi cílevědomě – byl
si vědom, že Těšínsko otevírá cestu
českým králům na sever do Polska i na východ do Uher. Nejenže
uzavřel s českým králem smlouvu,

která se prakticky rovnala lennímu
svazku, ale svoji dceru, krásnou
Violu, dokonce provdal za českého
krále Václava III. Těšínská kněžna se tak nakrátko stala českou
královnou a i tímto sňatkem
dosáhli těšínští Piastovci významného postavení u pražského
dvora. Formální připojení Těšínska
k českému státu dokončil Měškův
syn Kazimír holdem českému králi
Janu Lucemburskému a následně
i česko-polská panovnická dohoda,
dojednaná v uherském Visegrádu,
v níž se český král za přítomnosti krále uherského zřekl svých
nároků na polskou korunu a polský
král na oplátku nároků na území
slezských knížectví, mezi nimi i Těšínska. Zřejmě nejvýznamnějšího
postavení u pražského dvora – jak

ve službách Karla IV. tak následně i jeho syna Václava IV. dosáhl
ve 14. století těšínský kníže Přemek, obratný diplomat, člen české
královské rady, který se mnoho
let podílel na řízení celého českého státu. Například na dojednání
dynastického sňatku české královny Anny s anglickým králem. Jeho
dcera kněžna Markéta těšínská
do Anglie královnu
Annu doprovázela
také. Podobně jako
královna, ale i ona
daleko od domova
již zůstala.
Znak Těšínského knížectví,
zdroj: Wikipedie
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Dnešního českého návštěvníka
polského Těšína možná překvapí,
že těšínští Piastovci, kteří v Těšíně
vládli od konce 13. až do poloviny
17. století, přestože se prokazatelně
jednalo o potomky jedné ze slezských linií polského dynastického
rodu, byli bez výjimky důslednými
stoupenci českých králů. V době
panování Lucemburků se i proto
Těšínsko stalo jednou ze zemí
Koruny české. Tomu odpovídalo
i stále větší rozšíření užívání českého jazyka v této části Slezska.

Těšínsko mělo vlastní
zemské právo

Kopie těšínské madony na Starém trhu v Těšíně, foto: Hynek
Adámek

I když bylo Těšínsko poměrně
malé, mělo nejen vlastní panovníky,
ale podobně jako mnohem větší
korunní země, např. Čechy nebo
Morava, i vlastní zemský sněm,
zemský soud a dokonce i vlastní
zemské právo. Zřízení zemského
Knížectví Těšínského z roku 1592
mj. obsahovalo tato ustanovení:
A před soudem česky anebo tomu
jazyku rozumitelnou řečí a nejináč
ode všech cizích i domácích mluveno
a pře vedeny býti mají. I nálezové
a výpovědi českým jazykem činěny,
psány a vypovídány, do knih zapisovány a stranám vydávány býti mají.

14
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Těšínské Slezsko i Těšín dělí
od roku 1920 státní hranice
na českou a polskou část.

Pak-li by kdo jaké spravedlnosti,
listy anebo svědomí pokazovati chtěl
před soudem zemským jiným a ne
českým jazykem, buďto latině nebo
německy přeložiti potřeboval, tento
sobě na česko hodnověrným osobám
přeložiti a časně před stáním soudu
pilně vypsati dáti má.
Skutečně – čeština až na výjimky
nahradila dříve užívanou latinu
a němčinu nejen v zemských, ale
i panských a městských kancelářích
už v 15. století.

Přestože právě na Těšínsku docházelo po staletí k setkávání českého
jazyka a českých kulturních vlivů
s vlivy sousedních národů – zejména s německými a polskými, ale
také například slovenskými, stala
se čeština dominantním zemským
úředním jazykem a zůstala jím až
do zániku těšínského zemského
zřízení na konci 18. století.

České, resp. Rakouské
Slezsko
Ještě předtím byla většina slezských
knížectví (celkem 32 343 km2)
od ostatních zemí Koruny české
oddělena. Získal je pruský král
Bedřich. Rakouské císařovně, české
královně, potažmo i těšínské kněžně Marii Terezii po prohraných
slezských válkách lidově řečeno
zbylo právě jen Těšínsko. A s ním
části Opavska, Ratibořska, Niska
a Krnovska. Pro odlišení od Pruského Slezska byla tato menší část
slezského území (celkem 5147 km2)
nazvána Českým Slezskem, později
se ale všeobecně užívalo spíše pojmenování Rakouské Slezsko.

Na hraničním mostě – mezi Těšínem a Českým Těšínem, foto: Hynek Adámek

I když Těšínsko u českých korunních zemí zůstalo, tereziánské
a josefínské reformy a snaha o unifikaci rakouské státní správy vedly
k zániku tradičního zemského
uspořádání. Došlo ke zrušení těšínského zemského sněmu i soudu
a k zániku platnosti ustanovení
zemského práva. Dosud užívaný
český jazyk byl ve všech úřadech
a soudech i na Těšínsku postupně
nahrazen němčinou. Přesto bylo
Těšínsko považováno stále za jednu
z českých korunních zemí a v době
vyhlášení samostatného československého státu bylo jeho celé
území, vymezené zemskými hranicemi, stále de iure českým územím
a bylo proto považováno i za součást území vznikajícího
Československa.

Rozdělení Těšínska
Jenže na Těšínsku nežili
jen Češi a Němci, jako
tomu bylo jinde v zemích
Koruny české, ale také
Poláci. A ti s odvoláním
na etnickou převahu
v řadě těšínských obcí
a na právo národů
na sebeurčení přistoupili
k realizaci svého záměru
připojit Těšínsko k Polsku.

Mezinárodní mírová konference dohodových států v Paříži proto rozhodla o rozdělení území Těšínska
(přesněji Těšínského Slezska, něm.
Teschener Schlesien, pol. Ślask Cieszyński) – jeho východní část (cca
1005 km2) byla přiznána Polsku,
zatímco západní (cca 1325 km2)
zůstala u Československa. Rozdělen
byl i Těšín – starobylé městské centrum s pozůstatky hradu těšínských
knížat bylo přiznáno Polsku, předměstí s nádražím Československu.

Gotická věž
na hradním vrchu
Státní hranice z roku 1920 dělí Těšínsko i dnes. Při naší výpravě za českou
minulostí Těšínska se proto musíme

Těšín – hradní věž ze 14. století
a románská rotunda z 11. století, foto: David Pindur

vydat na polské území. Můžeme porovnávat dnešní tvář polského Těšína
s topografickým popisem Mathiase
Meriana a krásnou rytinou, zobrazující město v polovině 17. století.
Dřívější rozsáhlá rezidence těšínských
knížat dnes už dávno nestojí – na tzv.
hradním vrchu po ní zbyla jen krásná
gotická hradní věž. Leží doslova
několik metrů za státní hranicí,
a přesto ji většina českých návštěvníků, směřujících do polského Těšína
za nákupy, opomene navštívit. Škoda.
Abychom se k věži dostali, projdeme
nejprve průjezdem těšínského zámku,
jenž středověký gotický hrad nahradil
na přelomu 18. a 19. století. Věž stojí
v krásném parku uvnitř zámeckého areálu. Už pohled z dřívějších
hradních fortifikací vysoko
na skalním ostrohu nad
řekou Olší nám nabídne
panoráma celého města
i dnešní české části Těšínského Slezska i s Lysou
horou na horizontu. Ještě
krásnější výhledy do kraje
se nám otevřou z ochozů
věže. V jejích rozích nás
bezpochyby upoutají kopie
čtyř velkých kamenných
gotických štítů se znaky
těšínských knížat.

Rynek – náměstí v polském Těšíně s radnicí, foto: Hynek Adámek
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Anebo se můžeme z města vypravit
na jihovýchod, Slezské Beskydy rozdělily Těšínsko na polské a československé roku 1920 a po hraničním
horském hřebeni probíhá i státní
hranice České republiky s Polskem.
Kdybychom sledovali státní hranici,
turistické značky by nás dovedly až
k nejvýchodnější obci naší republiky Hrčavě na tzv. Trojmezí. Právě
zde se setkávají dnešní české, polské
a slovenské hranice. Ale postačí,
když se pro začátek vypravíme jen
k nejznámějšímu a nejvyššímu vrcholu Slezských Beskyd – Čantoryji.
Zámek v polském Těšíně – pohled z Hluboké ulice, foto: Hynek Adámek

V sousedství hradní věže tiše stojí
patrně nejvzácnější dochovaná těšínská stavební památka – románská
rotunda sv. Mikuláše vybudovaná
už v 11. století, v době, kdy Těšínsko
ještě nebylo svébytným slezským
knížectvím. Rotunda byla později
zasvěcena také svatému Václavu,
patronu zemí Koruny české. Mělo to
svůj důvod – stála uprostřed hradních budov knížecí rezidence, sloužila především těšínským knížatům
a členům jejich dvora. Zájemci se
mohou podívat i dovnitř kostelíku
a představit si, jak zde ve středověku
probíhaly bohoslužby, které sledoval
osobně zemský panovník – kníže
s rodinou. Kostelík dosud nebyl
odsvěcen a příležitostné bohoslužby
se zde konají dosud.

Těšínská madona
na Starém trhu
Vydáme-li se z hradu k těšínskému
náměstí, zvanému prostě Rynek,
půjdeme ulicí nejen plnou krásných
měšťanských domů, ale i kavárniček,
restaurací a obchůdků. Nemůžeme
minout původně gotický chrám
svaté Maří Magdalény, v němž byla
většina někdejších slezských těšínských knížat po smrti pochována.
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Knížete Přemka zde připomíná
nádherná gotická tumba, kamenný
náhrobek s podobou knížete v životní velikosti, vyrobený v pražské
dílně Petra Parléře. Z téže dílny
pochází i patrně nejvzácnější uměleckohistorická památka – těšínská
madona. Stojí na tzv. Starém trhu.
Když ji v roce 2008 restaurovali,
nestačili se divit – madona byla
celkem 36krát přetřena a nátěry
zakrývaly nádhernou gotickou řezbu, původem z Prahy. Ta je uložena
v muzeu, zatímco její kopie shlíží
na kolemjdoucí.

Lanovkou
na vrchol Čantoryje
Podle jedné z mnoha těšínských
legend, ne nepodobné té české
o blanických rytířích, spí v útrobách hory rytíři těšínští. Vyjdou
prý z hory na pomoc své zemi, až jí
bude nejhůře. Zatím se tak ale nikdy
nestalo... Na vrchol Čantoryje je to
z Těšína asi 15 kilometrů, dá se tam
dojít pěšky, ale lepší bude vypravit
se autem do polské obce Ustroň.
Odtud nás na dohled od vrcholu
pohodlně dopraví moderní polská
lanovka. Od horní stanice lanové
dráhy je to k dnešní české hranici
jen několik stovek metrů.

Rozhledna na Čantoryji na česko-polském hraničním hřebeni, foto: Zbyšek Ondřeka

Čantoryje, hraniční kameny z 18. století, foto: Zbyšek Ondřeka

Na hranicích objevíme jeden
z řady historických hraničních kamenů z roku 1920. Když se státní
hranice vytyčovaly, nikdo na Těšínsku rozhodnutí mezinárodní
mírové konference z Paříže příliš
nerozuměl ani nevítal. Hranice totiž rozdělila nejen po staletí utvářené a pod vládu jediného panovníka spadající území Těšínska, ale
i město Těšín. Dobový tisk – český,
německý, ale především polský
psal doslova o tragédii. Jednalo
se prostě o nutný diplomatický
kompromis, který naštěstí ukončil
územní spor o Těšínsko, ale místní
to dlouho vnímali jinak... Od rozdělení Těšínska uplynulo již téměř
celé století. K tragédii nedošlo.
A dnes již lidé berou hranici jako
skutečnost, na níž si už dávno
zvykli...

Slezské Beskydy – polsko-česká hranice dělí Těšínsko, foto: Archiv Muzea Těšínska

Doslova metr za hraniční čarou,
ale už na českém území, objevíme
na Čantoryji nedávno otevřenou
rozhlednu. Neměli bychom váhat,
vystoupejme po ocelových schodech až nahoru. Za jasného počasí
odtud uvidíme nejen celé Těšínsko, české i polské, ale ze Slezska
dohlédneme i na sousední Moravu. A také na Slovensko, na Malou
Fatru, a dokonce i na Západní
a Vysoké Tatry. Kdo by takové
příležitosti nevyužil?

Kotulova dřevěnka, foto: Archiv Muzea Těšínska

Těšínsko nabízí celou
řadu míst, která stojí za to navštívit. Pro
začátek se vypravte
např. z Těšína na sever.
Dorazíte do Karviné, jejíž
součástí je i původně samostatné město Fryštát
s nečekaně půvabným
náměstím a zámkem
těšínských knížat.

Historická pohlednice – pohled z polského Těšína
do Českého Těšína, foto: Archiv Muzea Těšínska

Vztyčení hraničního sloupku, foto: Archiv Muzea Těšínska

Zámek těšínských knížat v Karviné-Fryštátě, foto: Aleš Milerský
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• Výstavní síň Český Těšín
• Výstavní síň Karviná
• Výstavní síň Musaion Havířov
• Výstavní síň Orlová
• Výstavní síň Jablunkov

Technické muzeum Petřvald •
Kotulova dřevěnka •
Památník životické tragédie •
Archeopark Chotěbuz-Podobora •
Klub Muzea Těšínska •

www.muzeumct.cz
18
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Těšínské
divadlo
SOUBORY DVOU NÁRODNOSTÍ POD JEDNOU STŘECHOU

Představení Rajska jabłonka, foto: Těšínské divadlo

Představení Báthoryčka, foto: Těšínské divadlo

Když v roce 1945 pár nadšenců
zakládalo Divadlo těšínského Slezska, neměli k dispozici budovu ani
umělecký soubor. Dopředu je hnala touha vybudovat profesionální
divadlo. A to se podařilo, za šest
let vedle české scény vznikla jako
samostatný umělecký soubor
polská scéna. Vzájemné soužití
vyústilo ve společný projekt, jehož
úspěch přerostl hranice regionu.
Inscenace Těšínské niebo – Cieszynskie nebe oslovila diváky v celé
republice.

Chloubou české scény je tvorba
pro děti a mládež. Fenoménem se
staly pohádkové muzikály Sněhurka a Ferda mravenec, které se hrají
přes dvacet let. Součástí divadla je
loutková scéna Bajka, tento třetí
profesionální soubor produkci pro
nejmenší obohatil o představení
hraná v obou jazycích. Česká scéna reagovala na aktuální vývoj divadelní tvorby a zařadila do svého
repertoáru muzikálové inscenace.
Jejich kvalitní úroveň vyvrcholila v roce 2013, v němž Lucie
Bergerová získala prestižní cenu
Thálie za roli hraběnky Báthoryčky
ve stejnojmenném muzikálu. Řadu
let česká scéna spolupracuje s Janáčkovou konzervatoří v Ostravě,
kde někteří členové uměleckého
souboru působí jako pedagogové.
Její posluchači se zase objevují
v různých inscenacích, později se
uplatňují jako stálí členové hereckého souboru.

Polská scéna kromě titulů světové literatury uvádí české autory
v polských překladech. V repertoáru má i hry polských autorů,
jak klasiků polské dramaturgie
a literatury, tak autorů spojených
s regionem.
Řadami Těšínského divadla prošli
významní čeští herci, např. Josef
Karlík, Bořivoj Navrátil, Květa Fialová, Bronislav Poloczek,
Josef Somr a další. Jeho základní
myšlenkou je snaha být přirozeným kulturním centrem regionu.
Přispívá k tomu i renomovaný
Festival divadel Moravy a Slezska,
u jehož zrodu byl dnešní ředitel
divadla Karol Suszka.

Těšínské divadlo Český Těšín, p. o.
Ostravská 67, 737 35 Český Těšín
tel.: 558 746 022
e-mail: info@tdivadlo.cz
www.tdivadlo.cz
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Archeopark

SNOUBÍ MINULOST S MODERNÍ DOBOU

Zajímavé archeologické nálezy
• halštatský železný náramek v podobě masivního železného
kruhu s pečetítkovými konci
• raně středověké železné pouto jako možný doklad obchodu
s otroky
• kost chrta, původem ze středního Polska či Pobaltí, jako
luxusní majetek příslušníků slovanské elity hradiska
• stříbrný denár uherského krále Štěpána I. z 11. století
• velkomoravské importy v podobě militárií či šperků

Rybí dům
NABÍZÍ
NEVŠEDNÍ
ZÁŽITKY

20
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Foto 4x: Archeopark Chotěbuz

V lesích u Českého Těšína stojí replika slovanského hradiska,
které se zde rozkládalo už před tisíci lety. Archeopark v Chotěbuzi je dnes nejznámější pobočkou Muzea Těšínska. Navazuje na průzkumy z minulosti, které dokládají stopy osídlení
z pozdní doby bronzové a starší doby železné, kdy zde bylo
vybudováno první opevněné sídlo. Srdcem archeoparku je
akropole se vstupní věží ukrývající několik replik dobových
objektů, včetně železářské pece. Přístup k hradisku umožňuje
kovová lávka, která návštěvníky dovede k hradisku stezkou
v korunách stromů. K nejzajímavějším nálezům patří halštatský železný náramek v podobě železného kruhu. Cenné
je středověké železné pouto jako možný doklad obchodu
s otroky. Za pozornost stojí kost chrta, stříbrný denár uherského krále Štěpána I. z 11. století či velkomoravské importy
v podobě šperků.

www.archeoparkchotebuz.cz, www.muzeumct.cz

Atypickou stavbou v Chotěbuzi je Rybí dům. Dá se v něm
ubytovat, pozorovat ryby v akváriích, ale hlavně dobře najíst.
Prozkoumat tajemství zdejší kuchyně se vyplatí. Restaurace
nabízí speciality z čerstvých ryb, ale chuťové buňky tady
ukojí i ten, kdo ryby nerad, jídelníček obsahuje i masové
pokrmy. Součástí restaurace je sál pro pořádání akcí. Rybí
dům poskytuje pěkné ubytování v jedno, dvou i třílůžkových
pokojích. Pro náročnější je připraven apartmán s vířivou
vanou a velkoplošnou televizí.
Návštěvník by neměl vynechat stálou výstavu sladkovodních ryb. V pěti obřích akváriích plavou ryby z našich řek
a rybníků i z tropických vod. Celoroční prodej vysádkovaných
ryb v pramenité vodě nabízí prodejna, v níž zákazníkovi
rybu zpracují. Součástí je venkovní posezení s trampolínou,
houpačkou nebo lanovkou.
Rybí dům s.r.o.
Karvinská 381, 735 61 Chotěbuz
tel.: 558 712 405, 774 712 413
e-mail: rybidum@centrum.cz, www.rybidum.cz

Havířov – nejmladší město České republiky – je
městem květů, krásných stromů a specifického
architektonického stylu zvaného Sorela.
Druhé nejhustěji zalidněné město v České republice
klade důraz především na kvalitu životního prostředí.
S hornictvím má dnes město společný pouze název, stále platné ale zůstává přízvisko – město květů
a zeleně. Ročně se zde vysazují tisíce květin. Zeleň je
v Havířově všudypřítomná. Město je protkáno parky,
na okraji jsou lesoparky přizpůsobené k rekreaci, volná
prostranství zdobí květinové záhony, aleje stromů
a ozdobných keřů.
Havířov je díky své poloze ideálním východiskem pro
nenáročné výlety do okolí ať už pěšky či na kole. Putovat se dá kolem meandrů řeky Lučiny, k rekreaci lákají
nedaleké přehrady – Těrlická a Žermanická. Na jejich
dostupnosti pro cyklisty z centra města spolupracuje Havířov s mikroregionem Žermanické a Těrlické
přehrady.
Na Těrlickém okruhu se každoročně koná známý motocyklový závod Havířovský zlatý kahanec. Nedílnou
součástí života obyvatel jsou zářijové Městské slavnosti, které nahradily oslavy hornického svátku.

MĚSTO KVĚTIN A ZELENĚ
Zámek Havířov – oblíbené místo nejen
novomanželů
Jen pár metrů od centra města, v nádherném parčíku
plném zeleně, stojí zdejší zámek. Vznikl přestavbou bývalé
zemské tvrze z 15. století. Nabízí stylové ubytování v šesti
dvoulůžkových pokojích a dvou apartmánech. Nechybí restaurace, salonky různých velikostí, obřadní síň a prostorné parkoviště. Hotelová restaurace nabízí denní zámecké
menu, snídaňové menu i stálý jídelní lístek. Zajišťuje rauty
pro různé typy akcí od firemních školení, seminářů, oslav
až po jedinečné svatební hostiny v některém ze salonků
nebo přímo na velké slunečné terase s možností grilovaných specialit.
Zámek Havířov je jako stvořený pro pořádání svateb, protože nabízí jedinečnou kombinaci obřadní síně, restaurace
a hotelu. Svatba se tak může konat v jednom prostoru bez
nutnosti přejíždění. Zařídit se dá venkovní obřad pod
korunami stromů, hudební produkce, květinová výzdoba či
služby fotografa. Nezapomenutelné kouzlo v tomto prostředí mají i stříbrné, zlaté a diamantové svatby.

www.zamekhavirov.cz

Město Havířov
www.havirov-city.cz
www.havirov-info.cz
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Restaurace a hotel Zámek, foto: Zámek Havířov

Havířov

Foto: Město Havířov
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Koupání ve volné
MÁ SVÉ NEZAMĚNITELNÉ KOUZLO
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přírodě
Přírodní nádrže či jezera jsou dnes
většinou vybaveny travnato-písečnými plážemi i upraveným
přístupem do vody. Zájemci mohou
využívat půjčovny loděk, hřiště
na různé druhy sportů, samozřejmostí
bývají základní stravovací a ubytovací
služby. Není divu, že návštěvníků
v přírodních koupalištích každým
rokem přibývá. Dobře se dá vybírat
i z lokalit v Moravskoslezském kraji.

Stříbrné jezero Opava
Název získalo podle blýskajících
se stříbrošedých krystalů minerálu
sádrovce, které jsou na březích jezera. Přírodní koupaliště na okraji
Opavy je ale známější pod názvem
„Sádrák“, protože vzniklo zatopením sádrovcového lomu. Slouží
k rekreaci, koupání a rybolovu, pláže jsou travnaté s prudším vstupem
do vody. V areálu koupaliště je
oplocené asfaltové hřiště a dvě pláže – jedna se štěrkovým vstupem
do vody, druhá písečná (u restaurace). Výhodou je dobrá dostupnost
městskou hromadnou dopravou.
Stříbrné jezero, foto 2x: m-ARK
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Hlučínská štěrkovna, foto: Moravskoslezský kraj
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Vodní nádrž Těrlicko

Žermanická přehrada

Hlučínské jezero

Údolní nádrž na Stonávce byla
vybudována kvůli zásobování dolů
a Třineckých železáren. V současné době je celoročně využívána
k rekreačním účelům. V létě jsou
vedle koupání oblíbené projížďky
na loďkách nebo vodních lyžích,
během zimy se dá po zamrzlé
hladině bruslit. Jsou zde tři veřejné
pláže, loděnice s půjčovnami loděk
a sportovních potřeb, vlek pro
vodní lyžování, tábořiště, dětské
chatové tábory. Častými hosty
u přehrady jsou rybáři. Okolí nádrže je obklopeno členitou a malebnou Těšínskou pahorkatinou, která
návštěvníkům poskytuje turistické
trasy s mírně zvlněným terénem
a s pěknými rozhledy do krajiny.

Kromě průmyslového využití je
údolní nádrž na řece Lučině vyhledávaným rekreačním střediskem.
Je hojně využívaná ke koupání,
vodním sportům a na své si tu
přijdou milovníci rybaření. Žije
zde totiž spousta druhů ryb –
kapři, cejni, štiky, candáti, líni,
úhoři, okouni, pstruzi a řada
dalších. Na březích jsou vybudována rekreační střediska, sezonní
občerstvení, restaurace a několik
kempů. Návštěvníci mohou využít
upravené pláže, dětské či sportovní
hřiště a půjčovnu lodiček. V blízkém okolí se nachází opuštěný
a částečně zatopený těšinitový lom
se vzácnou flórou a faunou.

Vodní plocha poskytuje jedno
z nejkrásnějších koupání na Moravě. Vznikla zatopením bývalé
štěrkovny, a proto se přírodnímu
areálu často říká „Štěrkovna“.
Je ideálním místem pro sport,
zábavu a odpočinek. Koupat se dá
buď přímo v jezeře, nebo ve dvou
bazénech v přilehlém areálu, který
nabízí i další zábavu – minigolf, tenisové kurty, hřiště na plážový volejbal. Hladina jezera s maximální
hloubkou čtyři metry je využívána
k vodnímu lyžování, windsurfingu
a veslařským závodům. Funguje tu
půjčovna loděk, oblíbený je rybolov. V létě se v areálu koná spousta
akcí, nejznámější je hudební festival Štěrkovna Open Music.

MORAVIA magazín
Žermanická přehrada, foto: Moravskoslezský kraj

Vodní nádrž Těrlicko, foto: Moravskoslezský kraj
Hlučínská štěrkovna, foto: m-ARK

Šífr Svobodné Heřmanice
Koupací oblast tvoří zatopený břidlicový lom
hluboký 36 metrů. Nejsou tu žádné rostliny a jen málo ryb. Zato zde jsou nerosty
– křemen, křišťál, limonit či pyrit. Oblast
je využívaná k rekreačním účelům, voda je
sice velmi studená, ale křišťálově průzračná
a čistá s viditelností až 20 metrů. Proto je lom
oblíbeným cílem potápěčů. Pro návštěvníky
byl upraven přístup k vodě s pláží, včetně
mola, a vybudován kemp. Nedaleko západního břehu jezera je konečná železniční stanice
na trase Opava–Svobodné Heřmanice.

Svobodné Heřmanice, foto: Moravskoslezský kraj

Hotel Sport
Komplex hotelu, zimního stadionu, tenisové haly, squashe, badmintonu, sauny,
fitness centra a kardiozóny slouží nejen
hotelovým hostům, ale i jednotlivcům,
kolektivům a sportovním oddílům.

Typický městský hotel s celoročním provozem, umístěný v areálu
zimního stadionu v centru města Karviné.
Hotel Sport svou polohou a moderním vybavením, nabízenými
službami, včetně bezplatné wi-fi,
umí uspokojit zejména ty, kteří
hledají komfortní ubytování na požadované úrovni. Hotel Sport nabízí
kvalitní, a přesto levné ubytování se
snídaní ve dvoulůžkových pokojích a apartmánech, je vhodný pro
služební a obchodní cesty.

Předností hotelu je nepřetržitá
recepční služba a parkoviště přímo
u hotelu.
Oblíbený minibar umístěný v patře
s výhledem na tenisovou halu nabízí
příjemné posezení, dobrou kávu,
dezerty, proteinové nápoje, teplé
bagetky, čisté přírodní šťávy a osvěžit se můžete výborným karvinským
pivem Larische.

Vzhledem ke sportovnímu vybavení
hotelu jej využívají k ubytování také
sportovní oddíly, které zde naleznou nejen příjemné cenové slevy, ale také velmi
dobrý servis.
Hotel SPORT
Rezervace ubytování tel.: 596 312 278
e-mail: hotel@stars-karvina.cz
www.stars-karvina.cz
FB: STaRS Karviná, s.r.o.
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Karviná
LÁZNĚ A ZÁMEK
U „ČESKÉ PISY“

Karviná dávno není jen hornickým městem,
které proslavila těžba uhlí. Dnešní kulturní,
lázeňské i vysokoškolské centrum rozhodně
stojí za poznání.
Historicky na území Těšínska, v údolí řeky Olše
u hranic s Polskem, se rozkládá město Karviná. I když
to tak na první pohled nemusí vypadat, kdysi hornické město je dnes proslulé lázeňstvím a nejšikmějším
kostelem v České republice. Je rodištěm olympioničky
Dany Zátopkové, tenisty Radka Štěpánka či topmodelky Petry Němcové. Na vrcholové úrovni se ve městě
s 55 tisíci obyvateli hraje fotbal a mužská házená, sídlí
zde Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity
v Opavě.
V Karviné se dochovala spousta památek. Opravdovou raritu představuje kostel sv. Petra z Alkantary

26
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přezdívaný „česká Pisa“. Přestože pod kostelem vlivem
poddolování klesla půda o neuvěřitelných třicet sedm
metrů, zůstal stát na svém místě. Jeho sklon směrem
na jih je vizuálně velmi zřetelný. Barokní kostel stojí
v místě centra původního města Karvinná, dnešní části
Doly. Prohlídky kostela doplněné o zajímavý výklad
už přilákaly spoustu návštěvníků z mnoha koutů světa.
Pravidelně se zde konají mše v českém a polském
jazyce.

Kostel
sv. Petra
z Alkantary,
foto:
Štefan Špic

Foto: Štefan Špic

Unikátní propojení zámku
s kostelem
Empírovým skvostem a v regionu
ojedinělou památkou je zámek
Fryštát. Dominanta města nabízí tři
návštěvnické okruhy včetně stálé
expozice Národní galerie Praha.
Nachází se zde jedna z nejvýznamnějších zámeckých knihoven a také
znamenitý soubor ručně vázaných koberců francouzské výroby
18. století. Od loňského roku jsou
prohlídky atraktivnější díky projektu Otevřete 13. komnatu. Návštěvníci mohou absolvovat procházky
zámeckými komnatami s tajemnou
postavou zdejšího zámku. Unikátní
stavební propojení zámku a vedlejšího kostela Povýšení sv. Kříže
umožňuje speciální prohlídkovou
trasu oběma objekty najednou.
O tyto prohlídky ještě vzrostl zájem
poté, co byly v kostele objeveny
středověké fresky. Na zámku,
který letos oslaví dvacetileté výročí
zprovoznění, se každoročně konají
zajímavé atrakce. Na začátek roku
je připravena výstava kopie Turínského plátna, následovat budou
další akce na Valentýna, k zahájení
zámecké sezony a řada dalších.
Populární jsou pravidelné letní kočárové projížďky zámeckým parkem
a historickým jádrem města.

Pohled na zámek a náměstí, foto: Štefan Špic

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
tel.: 596 387 111, e-mail: epodatelna@karvina.cz
www.karvina.cz

je často nazývána darem z hlubin
země. Toto „prehistorické“ moře
v kombinaci s vynikající rehabilitační prací uzdravilo spoustu pacientů
z České republiky i ze zahraničí.
Mezi návštěvníky lázní jsou oblíbené relaxační balíčky a polárium.
Na své si v Karviné přijdou také
sportovní nadšenci, milovníci relaxu, zábavy i poučení. Toto spojení
nabízejí karvinské parky s in-line
stezkami, discgolfem a street workoutem, areál Golf Resort Lipiny,
zbrusu nový fotbalový stadion,
rekreační areál Loděnice s letními
open-air hudebními akcemi či
jezdecký areál Dvůr Olšiny.

Lázně Darkov, foto: Štefan Špic

Centrem města byl
Fryštát

Do Karviné jezdí lidé také kvůli
nejstarším jodobromovým lázním
u nás. Zdejší Lázně Darkov používají k léčbě jednu z nejkvalitnějších
minerálních vod, tzv. solanku, která

V oblasti dnešní Karviné byly nalezeny archeologické nálezy už z mladší
doby kamenné. První písemná
zmínka o této oblasti se datuje k roku
1268. Původně samostatné město
Fryštát je nyní centrální městskou
částí Karviné. Výhodná poloha
na obchodní cestě z Uher do Pobaltí
přinesla městu prudký rozvoj, který
ještě narůstá od poloviny 15. století,
kdy městu bylo uděleno dědičné právo „do čtvrtého kolena“, právo mílo-

vé, válečné, právo
vyššího soudnictví a řada dalších.
Třicetiletá válka
přinesla Fryštátu
útrapy, mj. bylo
město až do roku 1648 obsazeno
Dány a Švédy. Neštěstí vystupňovaly také četné požáry. Roku 1766 se
město stalo ohniskem dosud největší
selské vzpoury ve zdejším regionu,
která vypukla ve Starém Městě. Zásadní obrat v hospodářském rozvoji
celého regionu přinesl nález ložisek
černého uhlí v Karvinné ve druhé
polovině 18. století. Dosud méně
významná vedlejší obec Karvinná,
měla už na počátku 20. století zásadní ekonomický význam pro celou
Rakousko-Uherskou monarchii.

Městská Loděnice, foto: Štefan Špic
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Lázně
Darkov

jedny z nejstarších jodobromových lázní v Evropě
Síla místní vody, která pomáhá lidem už po staletí, moderní
léčebné postupy a unikátní patentované přístroje. To vše najdete
v karvinských Lázních Darkov, kde se nevěnují jen léčebné
rehabilitaci, ale také estetické medicíně.
Lázně Darkov se nacházejí ve dvou
areálech. Historické lázně, které
najdete uprostřed nádherného parku
v městské části Darkov, jsou ideální
nejen k načerpání sil v relaxačních
a wellness pobytech. Dýchají nezaměnitelnou lázeňskou atmosférou. Celý
areál historických lázní je památkově
chráněn. Secesní Společenský dům je
národní kulturní památkou, naleznete
v něm příjemnou restauraci, která stojí
za návštěvu. Je častým cílem nejen
cyklistů, kteří využívají přilehlou
cyklostezku kolem lázní a řeky Olše,
ale i řady jiných výletníků.

Foto 3x: Lázně Darkov
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Druhý areál najdete v Karviné-Hranicích. Jedná se o Rehabilitační
sanatorium, do kterého lázeňští hosté
jezdí za léčbou pohybového a neurologického aparátu, jako jsou např.
pooperační a poúrazové stavy nebo
rehabilitace po mozkové mrtvici. Pro
jejich odbornost a profesionalitu byl
lázním udělen i statut odborného
léčebného ústavu.
Do hornického města, které mnohé
překvapí právě historickými lázněmi
obklopenými rozlehlým parkem, míří
lidé nejen s problémy pohybového
aparátu, ale také ženy s gynekologickými potížemi a v neposlední řadě lidé,
kterým jednoduše nic nechybí a chtějí
si zde jen odpočinout, zajít na masáž,
udělat něco pro své zdraví nebo si
užít dovolenou se vším všudy. Nuda
tady rozhodně nehrozí, oblíbené jsou
taneční večery, které lázně pořádají

třikrát do týdne, zájezdy do ostravských
divadel nebo výlety po okolí.
Kdo má cestu kolem lázní, může si zajít
zaplavat, na masáž nebo si užít pár hodin
ve Světě vitality. V roce 2017 plánují
v areálu lázní otevřít mini pivovar. Ti, kteří
hledají opravdový relax, mají na výběr z několika pobytových balíčků jak pro relaxaci,
tak preventivní léčbu. Můžete udělat krok
za svým zdravím u opravdových odborníků. Individuální přístup ke každému
klientovi je samozřejmostí.

Historické Lázně Darkov
Lázeňská 48/41, 735 03 Karviná-Darkov
tel.: 596 376 203
Rehabilitační sanatorium
Čsl. armády 2954/2, 733 12 Karviná-Hranice
tel.: 596 372 210
e-mail: info@darkov.cz, www.darkov.cz

Na soutoku
Olše a Odry,
na hranici
dvou států
a na křižovatce
významných
železničních tratí leží Bohumín.
Město plné protikladů,
v němž se přirozeně prolínají
stopy historie, průmyslu
a přírody. Přijeďte se podívat
na novogotické stavby typické
svými červenými cihlami
nebo se projděte kolem
meandrujícího toku řeky Odry.

Bohumín
MĚSTO NA SOUTOKU

Meandry Odry
s chráněnými ptáky
Na první pohled nenápadná, přesto
okouzlující přírodní památka. To je
osmikilometrový úsek meandrujícího toku řeky Odry od hraničního
přechodu s Polskem až k soutoku
Odry s Olší. Zákruty řeky vytvářené
erozí skýtají útočiště ohroženým
živočichům a vzácným rostlinám.
Meandry můžete navštívit jak
pěšky, tak na kole. Vede kolem nich
naučná stezka, dlouhá 9 kilometrů.
Pokud byste chtěli obdivovat krásu
vytvořenou přírodou z lodi, můžete
si ve Starém Bohumíně zapůjčit rafty
nebo kánoe v městské půjčovně lodí.
S ohledem na ochranu hnízdících
ptáků je půjčovna v provozu od začátku července do konce září, a to
během víkendů a státních svátků.

Historie zbarvená
do červena
Zavítejte do centra Bohumína, které
se začalo rozvíjet po zavedení císař-

sko-královské dráhy. Dýchne na vás
neopakovatelná atmosféra, kterou
vytvářejí novogotické stavby postavené z červených cihel. Dominantou
je architektonický komplex budov
radnice a farní kostel Božského Srdce Páně z konce 19. století. Můžete
tu posedět v některé ze stylových
restaurací, zajít si do kina nebo
se podívat do areálu železničního
nádraží, kde kromě novorenesanční
staniční budovy najdete i ojedinělou
technickou památku – 170 metrů
dlouhou ocelovou pěší lávku.

Zázračný obraz uzdravuje
V kostele Narození Panny Marie
ve Starém Bohumíně, který je nejstarší kulturní památkou na území
města, se nachází Milostný obraz
Panny Marie Růžencové – Starobohumínské. Traduje se, že dokáže
léčit. Jeho původ je zahalen rouškou
tajemství. Od dob, kdy byl umístěn

Naučná stezka Hraniční meandry Odry, fota: Město Bohumín

Komplex radničních budov

Dům Pod Zeleným dubem s městským muzeem

Městské muzeum v Bohumíně
Dům Pod Zeleným dubem
náměstí Svobody 37, Bohumín
pondělí–pátek 1000–1200, 1700–2000 hod.
sobota–neděle 1000–2000 hod.

do místního kostela, už k němu přišly zástupy poutníků, z nichž si někteří vymodlili uzdravení nejen těla,
ale i duše. Na malebném náměstí
nezapomeňte navštívit muzeum
města Bohumína, v němž můžete
obdivovat stálou expozici starobohumínského pokladu, mamutích
pozůstatků a dalších unikátů.
Město Bohumín
www.bohumin.cz
Město Bohumín
MORAVIA magazín
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Zažijte adrenalin i relax
v bohumínském

BOSPORU
Láká vás užít si víkend plný netradičních aktivit bez nutnosti
cestovat z místa na místo? V Bohumíně najdete unikátní
sportovně-rekreační areál, jaký u nás nemá obdoby. Chcete si
vyzkoušet adventure golf? Zaplavat si ve venkovním bazénu
uprostřed zimy? Ubytovat se ve vodárenské věži? Nechat děti
šplhat v patrovém lanovém centru a hrát si se zvířaty? Tady jste
správně, na zážitky z BOSPORU jen tak nezapomenete! V celém
areálu je bezplatné parkování, Wi-Fi zdarma a možnost využít
speciální cykloboxy na úschovu kol.
Penzion ve věži

Aquacentrum – bazén s toboganem

Aquacentrum
a saunový svět
Bohumínské aquacentrum má skvěle
vybavené, vyhřívané a čisté prostředí, které uspokojí dospělé i děti.
Největší atrakcí je 48metrový tobogan a relaxační bazén s masážními
tryskami, chrličem a vodopádem.
Populární je i průplav do venkovního vyhřívaného bazénu, ve kterém se klidně můžete vykoupat
uprostřed zimy. Nechybí tu ani
whirlpool a klasický plavecký bazén
pro ty, kteří si rádi udělají pár délek
pro zdraví. Pokud milujete relaxaci,
potěší vás moderní saunový svět
s finskou, parní i sudovou saunou,
Aquacentrum – průplavový bazén

zážitkovými sprchami, Kneippovým
chodníkem a venkovním whirl‑
poolem. Všechny atrakce jsou
dostupné ve vstřícné otevírací době
a za rozumnou cenu. V blízkosti
aquacentra najdete ještě moderní
sportovní halu a zimní stadion.
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Do Hobbyparku
za Mauglím
Takovou radost děti nikde jinde
nezažijí. V Hobbyparku, který se
nachází v těsné blízkosti aquacentra, se zabaví na celé hodiny.
Dobrodružství na ně čeká na Mauglího stezce, patrovém lanovém
centru se skluzavkou a toboganem.
Nemusíte mít strach, vaše děti tu
budou v naprostém bezpečí a užijí
si báječnou dobrodružnou výpravu. Až se unaví, můžete společně
navštívit Mauglího ranč s kontaktní
zónou, v níž si pohrají se zvířátky.
A pokud s sebou mají kolo nebo
koloběžku, mohou si na velkém
dopravním hřišti s železničním
přejezdem vyzkoušet, jaké by to
bylo jezdit na opravdové silnici.

Mauglího stezka

Adventure golf
pro nebojácné
Přáli byste si vyzkoušet golf bez
nutnosti platit drahé vybavení, trenéry a další výdaje? Přijďte si zahrát
adventure golf. Čeká tu na vás přesná minikopie klasického golfového

využít hřiště na petanque, curling
na koberci a ruské kuželky. U vstupu
najdete půjčovnu golfových holí
a míčků. Nechybí ani občerstvení
s posezením. K adventure golfu
se dostanete přímo z aquacentra,
je v jeho těsném sousedství.

Ptačí pohled
z Penzionu ve věži

Adventure golf, fota: BOSPOR

Hobbypark ale není jen pro nejmenší, dospělí si tu protáhnou tělo
v posilovně pod širým nebem nebo
se projdou po botanické naučné
stezce a pokochají se pohledem
na vzácné ptáky ve voliéře. Nejlepší
zprávou je, že vstup do Hobbyparku i všechny jeho atrakce jsou
zdarma.

hřiště. Adventure golf má celkem
18 drah a rozprostírá se na ploše
1200 metrů čtverečních. Dráhy mají
různé terénní nerovnosti, najdete
zde vyvýšeniny, boule, vodní pasti
nebo písečné bunkry podobně jako
u klasického golfu. Dominantou
celého hřiště je vodopád s potůčkem
a dvěma jezírky. Jako bonus můžete

Už jste někdy byli uvnitř vodárenské věže? V Bohumíně v ní můžete
dokonce bydlet! Penzion ve věži je
architektonickým unikátem s atypickým a atraktivním uspořádáním interiéru. Vznikl přebudováním starého
vodojemu. Penzion má 12 dvoulůžkových pokojů. Každý pokoj je
vybaven vlastním sociálním zařízením se sprchovacím koutem a WC,
standardně jsou pokoje vybaveny
TV a vysokorychlostním internetovým Wi-Fi připojením zdarma.
Součástí penzionu je i informační
centrum a restaurace, která se nachází v nejvyšším patře a přinese vám
kromě gurmánského zážitku i romantický výhled do krajiny. U oběda
nebo večeře si můžete povyprávět,
co všechno jste v BOSPORU zažili.
BOSPOR, spol. s r.o.
Koperníkova 1174, Bohumín
tel.: 596 012 638
e-mail: bospor@bospor.info
www.bospor.info
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TECHNOTRASA
představí zajímavá místa
napříč krajem

Bolt Tower, foto: Dolní oblast Vítkovic

Žádný jiný kraj se nemůže
pochlubit takovým počtem
technických památek jako
Moravskoslezský. Je to díky jeho
převážně průmyslové historii
a je dobře, že mnohé z nich
slouží svému účelu i dnes. Pro
zájemce o poznávání technické
vyspělosti minulých generací
je určena tzv. TECHNOTRASA.
Jedná se o jakousi virtuální
stezku spojující vybrané objekty
napříč celým krajem.

V současné době zahrnuje čtrnáct
ostravských i mimoostravských
zastávek, díky nimž mohou návštěvníci poznat spoustu zajímavých objektů spojených s tradicí
hornictví, hutnictví, železniční
dopravy, automobilového průmyslu, ale také s hasičskou technikou,
pivovarnictvím, vojenskou či zemědělskou historií. Zajímá vás, jak
lidé využívali bohatství přírody při
hledání živobytí? Chcete vědět, kde
spoutali sílu větru a vody a stavěli
větrné mlýny a hamry? Toužíte ucítit tajemno starých šachet
a hutí a seznámit se s tím, jak se
těžilo uhlí a tavilo železo? Láká vás
vidět automobily, které svého času
patřily k nejlepším v Evropě? Nebo
máte rádi historii a chtěli byste
prozkoumat vojenské pevnosti
a bunkry střežící státní hranici?
To vše se dá na TECHNOTRASE
poznat. Zřejmě nejpopulárnějším

objektem je industriální areál
Dolní Vítkovice, který se v žebříčku
návštěvnosti turistických cílů Moravskoslezského kraje už několik
let pohybuje na nejvyšších místech.
Každoročně jej navštíví přes milion
lidí a toto číslo jej řadí na čtvrtou
příčku v rámci celé republiky! Láká
zejména populárně naučné centrum Svět techniky, bývalý plynojem přebudovaný na multifunkční
aulu Gong. Spojnicí mezi Dolní
oblastí Vítkovice a centrem Ostravy
tvoří budovy Trojhalí Karolina.

Landek Park, foto: Moravskoslezský kraj
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Poodří, foto: Moravskoslezský kraj

Tato atraktivita svým moderním
využitím vytváří jedinečnou kombinaci ostravského průmyslového
dědictví a současného kulturního
dění. Tento multifunkční prostor je
unikátem v celé střední Evropě.
V Ostravě lze v rámci TECHNOTRASY dále navštívit třeba
Národní kulturní památku Důl
Michal, Landek Park nebo muzea
s hasičskou či železniční tematikou.
Atraktivní je i výběr objektů nacházejících se mimo moravskoslezskou
metropoli. Ať už se jedná o úzkorozchodnou železnici vedoucí
SEZNAM OBJEKTŮ TECHNOTRASY
• Dolní Vítkovice – Svět techniky v Ostravě
• Kosárna v Karlovicích ve Slezsku
• Pivovar Radegast Nošovice
• Pěchotní srub MO-S-5 „Na Trati“ u Bohumína
• Hasičské muzeum města Ostravy
• Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky
• Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích
• Vagonářské muzeum ve Studénce
• Technické muzeum Tatra Kopřivnice
• Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder
• Landek Park v Ostravě-Petřkovicích
• Železniční muzeum Moravskoslezské
ve stanici ČD Ostrava-Střed
• Expozice historických motocyklů
Moravskoslezského kraje na Výstavišti
Černá louka v Ostravě
• Úzkorozchodná železnice
Třemešná – Osoblaha

z Třemešné do Osoblahy, muzea
ve Studénce a Kopřivnici nebo
mlýn v Loučkách u Oder.
Smyslem celého projektu je představit Moravskoslezský kraj jako
oblast plnou technických atraktivit.
Proto se TECHNOTRASA těší
finanční podpoře ze strany Moravskoslezského kraje, díky které bylo
možné zkvalitnit a rozšířit turistické služby. Zmodernizovala se
zázemí vybraných míst, došlo např.
ke zlepšení sociálních zázemí objektů, umístění odpočívacích míst,
pořízení cyklistických stojanů,
revitalizaci expozic objektů...
S projektem TECHNOTRASY úzce
souvisí i tzv. FAJNE LÉTO, které
každoročně připravuje Moravsko-

slezský kraj ve spolupráci
se zástupci jednotlivých
objektů na TECHNOTRASE. Jedná se o tematické letní víkendové
akce pro rodiny s dětmi.
Dosavadních pět ročníků
nabídlo lákavý několikahodinový program pro
děti i dospělé s tematicky
oblečeným moderátorem,
různé soutěže o zajímavé
ceny, zábavná představení
a další sportovní aktivity,
nechyběla pěvecká vystoupení
známých osobností či hudebních
skupin.
Snahou je zkrátka ukázat, že třetí
nejlidnatější kraj v zemi je ideálním
místem pro putování a rozhodně
stojí za to jej navštívit.

Úzkorozchodná železnice Osoblaha–Třemešná,
foto: Moravskoslezský kraj

www.technotrasa.cz
Opevnění Darkovičky, foto: Moravskoslezský kraj
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Trojhalí Karolina

Srovnání budov Trojhalí Karolina z roku 1924 a ze současnosti, foto: Trojhalí Karolina

PAMÁTKA INDUSTRIÁLNÍ HISTORIE MÁ ŠIROKÉ VYUŽITÍ
Historické budovy Trojhalí Karolina
byly postaveny na začátku 20. století.
Sloužily jako elektrárny, ve kterých se
vyráběla elektrická energie pro okolní
rozsáhlé hutě, doly a další průmyslové
provozy. Z důvodu útlumu průmys
lu došlo k postupné devastaci, ale
díky přerodu celé bývalé průmyslové
oblasti Karolina na novou čtvrť města
Ostravy byly tyto památkově chráněné
budovy zachovány.
Trojhalí
Karolina bylo
Víceúčelový prostor
po rekonstrukTrojhalí Karolina je
ci otevřeno
unikátní lokalitou
v červenci
v celé střední Evropě.
2014 a dnes
je jakousi spojnicí mezi Dolní oblastí
Vítkovice a centrem města. Dnes se
v bývalých elektrárnách aktivně sportuje, konají se zde velké i menší kulturní a společenské aktivity, případně
se sem veřejnost chodí jen tak projít
nebo dělat to, co ji baví. Mezi výběr
z mnoha volně provozovaných aktivit
patří např. in-line bruslení, in-line hokej, tréninky mažoretek, tai chi, street
dance, freestyle fotbal, historický šerm
a řada dalších.
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Díky zkušenému a kreativnímu
internímu produkčnímu týmu se zde
ročně realizuje několik veřejných kulturních a sportovních akcí s vysokou
návštěvností. Kombinací veřejného
prostoru se silným produkčním
zázemím se Trojhalí Karolina řadí

Za své relativně krátké působení
ve prospěch veřejnosti celý areál
ukázal několik zásadních předností. Trojhalí Karolina je volně
přístupný veřejný prostor, v němž
lze uspořádat širokou škálu nejrůznějších akcí a aktivit. Unikátní

Trojhalí Karolina, současnost – venkovní pohled, foto: Trojhalí Karolina

mezi ostravské instituce významně
podporující společenský a kulturní
život i rozvoj města. Měřítkem úspěchu jsou pochopitelně lidé, kteří rádi
Trojhalí Karolina ať už pravidelně či
nepravidelně navštěvují.
TROJHALÍ KAROLINA
K Trojhalí 3361/5
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
tel.: 725 360 218
e-mail: recepce@trojhali.cz
www.trojhali.cz

historicko-průmyslové prostředí
dává každé akci něco navíc, čímž je
zaručena neopakovatelná atmosféra. Celý areál budov za dobu
dosavadního provozu ukázal
neuvěřitelnou flexibilitu, která
umožnila vyjít vstříc v podstatě
všem požadavkům organizátorů
jednotlivých akcí.

Divadlo
loutek
Ostrava
HRAJE DĚTEM I DOSPĚLÝM,
A TO I O PRÁZDNINÁCH
Moderní přístavba budovy divadla s alternativní scénou, foto: DLO

Divadlo loutek Ostrava hraje malým i velkým už
více než šedesát let. Za tu dobu se stihlo rozrůst
o alternativní scénu, založit dva divadelní festivaly
nebo dětské studio. Letos na podzim ho čeká již
12. ročník festivalu Spectaculo Interesse.
Divadlo loutek Ostrava je profesionální scéna se stálým
uměleckým souborem. Skoro půl století sídlilo v historické budově na Masarykově náměstí v centru města.
Na konci 90. let se přestěhovalo do nové budovy se
scénou pro 176 diváků, ke které o dvanáct let později
přibyla přístavba s alternativní scénou, amfiteátrem,
kavárnou a orlojem v průčelí. Obě stavby získaly ocenění Dům roku.
Každý všední den divadlo nabízí představení a tvořivé dílny mateřským, základním i středním školám.
V neděli pak rodinnému publiku. Děti se navíc mohou
celoročně účastnit Dětského divadelního studia DLO.
Ačkoliv Divadlo loutek cílí především na dětské
publikum, neopomíjí ani dospělé diváky a jeden až
dva večery v týdnu hraje právě pro ně – třeba populární představení v režii Radovana Lipuse Z Deniku
Ostravaka.
Divadlo má otevřeno i během letních prázdnin, kdy
pořádá v rámci Léta s pimprlaty pravidelná venkovní
představení v amfiteátru. Otevírá také interaktivní
výstavu loutek nazvanou Pimprlárium.
Divadlo loutek Ostrava organizuje dva mezinárodní
divadelní festivaly, které probíhají každý rok na pod-

Interaktivní výstava loutek
Pimprlárium, foto: DLO

Představení Zlatovláska, foto: DLO

zim. V lichém roce je to výběrová soutěžní přehlídka
loutkářských inscenací z celého světa Spectaculo Interesse a v tom sudém pak Divadlo bez bariér, festival
zaměřený na vytváření komunikačních cest napříč
společností. Spectaculo Interesse přineslo Divadlu loutek Ostrava mimo jiné také spolupráci se světoznámým
umělcem Dudem Paivou.
Divadlo loutek Ostrava, p. o.
Dvanáctý ročník festivaPivovarská 3164/15
lu Spectaculo Interesse
728 32 Ostrava 1
proběhne od 1. do 6. října
www.dlo-ostrava.cz
2017 v Ostravě.
Festival Spectaculo Interesse, foto: DLO
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Zachráněný

Slezskoostravský
hrad
JEDNO Z HLAVNÍCH CENTER
KULTURNÍHO ŽIVOTA V OSTRAVĚ
Pořádání výstav, veletrhů, kongresů a konferencí
a také správu areálu Výstaviště Černá louka,
městečka miniatur Miniuni, Slezskoostravského
hradu a městské tržnice. Tyto aktivity má na starosti
akciová společnost Ostravské výstavy. Psal se rok
2004, kdy převzala do své správy zcela zdevastovaný
objekt stojící na soutoku řek Ostravice a Lučiny...
Slezskoostravský hrad – Hradní slavnosti, foto: Ostravské výstavy, a.s.

Slezskoostravský hrad
Po průběžných úpravách a rekonstrukcích se Slezskoostravský hrad
okamžitě stal fenoménem moravskoslezské metropole. V současnosti je dějištěm bohatého kulturního
života, konají se zde různé společenské akce, zaměřené převážně
na rodiny s dětmi – Masopust,
Hradní slavnosti, Strašidelná noc...
Nejvyšší budovou celého komplexu
je hradní věž. V jednotlivých patrech jsou umístěny stálé expozice
historie hradu a města Ostravy,
Mauzoleum Xavera Yáchyma
Zahozence, Jantarová stezka nebo
expozice Hračky Vašeho dětství.
V prostorách hradu je dobová
hradní kovárna, na nádvoří stojí
hradní kašna a řada zajímavých exponátů. Ve sklepním prostoru pevnosti jsou umístěny expozice Čertí
škola, Permoníci a čerti v podzemí
hradu a také Muzeum záhad, což
je expozice známého scenáristy,
spisovatele a záhadologa Arnošta
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Vašíčka. Nachází se tu i velká akvária se sladkovodními rybami.
Součástí hradu je celoročně přístupná hradní kaple Jana Czupryniaka, která návštěvníkům poskytuje
duchovní odpočinek. K vidění je
betlém s vyřezávanými figurkami,
křížová cesta, modlitebna, socha sv.
Hedviky patronky Slezska a skleněné olejové podmalby.
Původní půdorys staveb hradu kopíruje nová přístavba skládající se
ze dvou částí: velkého sálu a hradní
terasy. Obojí nabízí ideální prostor
pro konání společenských akcí,

stejně jako nádvoří hradu či malý
sál a hradní galerie. V interiéru
velkého sálu se dochovala původní hradební stěna i se střílnami.
V nejvyšším patře otevřených teras
jsou vyhlídkové plošiny nabízející
krásný pohled na město a jeho
části, směrem na východ je vidět
panoráma Beskyd.
Slezskoostravský hrad se pyšní
několika rekordy. Nikde jinde
v republice není desková dřevořezba o rozměrech 12x1,6x0,15 m
zachycující vývoj hradu ve stoletích.
Je zde také nejdelší dřevěný řetěz

Slezskoostravský hrad – Hradní slavnosti, foto: Ostravské výstavy, a.s.

Miniuni – svět miniatur Ostrava, foto: Ostravské výstavy, a.s.

z jednoho kusu kmene, který porotci z pelhřimovské agentury Dobrý
den uznali jako český rekord.

Ve venkovním světě miniatur
návštěvníci najdou přes třicet
zmenšených modelů známých
objektů evropských měst. Půvabně
upravený exteriér areálu o rozloze
jeden a půl hektaru ukazuje např.
Eiffelovu věž, šikmou věž v italské
Pise, londýnský Big Ben či Brandenburskou bránu. Hlavní expozice je doplněna o výstavu modelů
všech sedmi divů starověkého světa
a výstavu modelů katedrál. Miniuni nadchne děti i dospělé, jako
na dlani jsou zde modely z různých
koutů Evropy postaveny v měřítku
1:25.
V areálu jsou i jezírka, největším
z nich proplouvá model lodě se
jménem Stefan Bathory. Areál
křižují železniční tratě se zahradními vláčky v měřítku 1:22,5 a mini
nástupiště Ostrava–Střed. Pro
nejmenší jsou připravena indiánská
hřiště. Každoročně se v areálu koná
spousta naučných a zajímavých
programů pro děti i dospělé.
Areál Miniuni je hojně navštěvován i zahraničními turisty. V roce
2015 se společně se Slezskoostravským hradem a Pohádkovým
sklepem strašidel zařadil na třetí
místo ve statistice návštěvnosti
turistických cílů v Moravskoslezském kraji.
www.svetminiatur.cz

Výstava American classic cars 2016, foto: Ostravské výstavy, a.s.

Areály Slezskoostravského hradu,
Miniuni a Pohádkového sklepa strašidel
se předloni umístily na dvacáté příčce
v žebříčku TOP nejnavštěvovanějších
turistických cílů v České republice.

OSTRAVSKÉ VÝSTAVY, a.s.
Černá louka 3235
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
tel.: 596 167 112, 602 795 246
e-mail: sekretariat.ovas@cerna-louka.cz
www.cerna-louka.cz

Miniuni – svět miniatur Ostrava, foto: Ostravské výstavy, a.s.

MINIUNI – svět miniatur
Ostrava
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Janáčkova konzervatoř
v Ostravě

JEDNA Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH UMĚLECKO-VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ U NÁS
Z Janáčkovy konzervatoře v Ostravě,
jejíž jméno je s obrovským respektem
vyslovováno doma i v zahraničí, je
významné umělecké a kulturní centrum.
Nejen výrazné úspěchy sólistů i komorních
souborů v nejrůznějších soutěžích, ale
také mimoškolní, v mnoha případech
profesionální uplatnění různých typů
orchestrů vytváří současný moderní
a dynamický profil školy. Ostravská
konzervatoř je místem, kde se vzdělávali
umělci jako dirigent Petr Altrichter, herečka
Ivana Chýlková, zpěvák a herec Richard
Krajčo, tanečnice Nataša Novotná, operní
pěvkyně Martina Janková, klavíristé Martin
Kasík, Ivo Kahánek a mnoho dalších.
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Janáčkova konzervatoř v Ostravě (JKO), jejímž
zřizovatelem je dnes Moravskoslezský kraj, byla
založena v roce 1953. Od té doby opustilo školu více
než 3500 absolventů, kteří našli uplatnění v českých
i zahraničních profesionálních orchestrech, divadlech
a uměleckých souborech. Mnozí z nich jako známí
sólisté, tanečníci, herci či dirigenti hrdě uvádějí
ve svých životopisech školu, ve které získali pevné
a kvalitní základy své úspěšné umělecké dráhy. JKO
leží v samotném srdci centra Moravskoslezského
kraje. Studenty vzdělává v 5 oborech: zpěv (klasický
zpěv), hudba (klasická hudba), tanec (klasický
tanec), současný tanec a hudebně dramatické umění
(zaměření herectví). Absolventi jsou připravení
pokračovat ve studiu na VŠ u nás i v zahraničí nebo
zahájit svou profesionální dráhu.
„Ten, kdo si neprošel přijímacími testy, netrpělivostí,
dřinou, žalostným pláčem a absolutním vyčerpáním,
neví, jaká dokáže konzervatoř být. Jsem zde od sedmi
ráno do šesti do večera jako baletka už sedm let. Tato
budova mi dala svou náruč, ve které jsem poznala strach,
hanbu, úctu, pokoření sama sebe, nový pohled do života
a hrdost. I když si stěžuji třeba na bolest těla, chci, aby
škola věděla, že mi stojí za to říct, že pocházím právě
odsud. Že mě vychovala.“ Tereza Tomášková, baletka

Škola se může pyšnit vlastní uměleckou sezonou, která je určena
široké veřejnosti a nabízí řadu
koncertů symfonické a komorní
hudby, taneční koncerty a divadelní představení v podání uměleckého mládí. JKO je také pořadatelem
mezinárodní interpretační soutěže
Pro Bohemia Ostrava se zaměřením na českou hudbu. Zároveň
je i organizátorem vzdělávacích
seminářů pro pedagogy ZUŠ.
„Je třeba hledat nové cesty, jak umělecký stánek plný talentu a kreativity

vynést na úroveň evropskou. Myslím, že na to máme,“ říká ředitelka
Soňa Javůrková, která stojí v čele
pedagogického sboru už mnoho
let.
S výkony mladých umělců se
můžete setkat na hudebních či
divadelních festivalech. Zajímavá
nabídka kulturních vystoupení
a programů JKO je často využívána
i pro účely firemních akcí a společenských či pracovních setkání.
Je z čeho vybírat!

PROČ SI ZVOLIT JANÁČKOVU
KONZERVATOŘ V OSTRAVĚ?
• Jednička v poskytování vzdělávání
v oborech hudba, zpěv, tanec a hudebně dramatické umění
• Úspěchy studentů v národních i mezinárodních soutěžích
• Kvalitní pedagogický sbor, jehož členy
jsou aktivní umělci
• Profesionální nahrávací studio s možností pořízení vlastních nahrávek
• Spolupráce s profesními organizacemi
• Koncertní a divadelní sál pro 250 posluchačů
• Kvalitní vybavení hudebními nástroji
• Symfonický a komorní orchestr

Janáčkova konzervatoř v Ostravě,
příspěvková organizace
Českobratrská 958/40
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
tel.: 596 112 007, 603 180 895
e-mail: info@jko.cz, www.jko.cz
Foto 5x: Janáčkova konzervatoř v Ostravě
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hudební rada, a úzce spolupracuje
s nejvýznamnějšími hudebními
festivaly a institucemi v ČR
a zahraničí. Festival se stal v roce
1996 zakládajícím členem Asociace
hudebních festivalů ČR a o rok
později členem velice prestižní
Evropské festivalové asociace, a to
jako třetí člen z ČR.

JANÁČKŮV MÁJ
HUDEBNÍ KLENOT SEVERNÍ MORAVY
A SLEZSKA
Jedním z vrcholů kulturní sezony v Moravskoslezském kraji
je bezpochyby Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj,
jehož první ročník se konal již v roce 1976. Tuto unikátní
přehlídku klasické hudby, která je v kraji zároveň největším
a nejvýznamnějším festivalem nesoucím Janáčkovo jméno, letos
hostí Ostrava a vybraná okolní města v termínu 22. 5.–9. 6. 2017.
Historie festivalu Janáčkův máj
sahá až do května 1950, kdy se
konal v Ostravě první hudební
festival Ostravský hudební máj.
Dnešní moderní tvář festivalu se
datuje od 90. let minulého století,
kdy postupně získával festival
na prestiži, a to jak v českém, tak
evropském měřítku. Janáčkův
máj je jediným festivalem
v Moravskoslezském kraji,
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který pravidelně zve zahraniční
symfonické a komorní orchestry
a pravidelně představuje
posluchačům světovou
interpretační špičku (Rudolf
Buchbinder, Emanuel Ax, Feruccio
Furlanetto, Misha Maisky aj.).
V prvních letech třetího tisíciletí
je festival zastoupen ve vrcholných
orgánech českého hudebního
života, jakými je např. Česká

V posledním desetiletí se konají
festivalové koncerty nejen
v Ostravě, ale také v dalších
vybraných městech regionu.
K přednostem festivalu patří,
že vedle velkých měst, jako jsou
Opava, Frýdek-Místek či Český
Těšín, navštěvuje i menší obce
jako např. Fulnek, Píšť, Kunín
apod. K dalším výjimečným
rysům Janáčkova máje patří
podpora mladých umělců, a to jak
interpretů, tak skladatelů. V rámci
doprovodného programu festivalu
se také každoročně koná koncert
oceněných prací Mezinárodní
soutěže mladých skladatelů
GENERACE.
„Mezinárodní hudební festival
Janáčkův máj je chloubou našeho
města a v oblasti hudební produkce
jedinečnou, prioritní a prestižní
akcí. Měl jsem tu čest vítat před
dvěma lety na ostravské radnici
delegaci téměř stovky ředitelů
velkých hudebních festivalů z celé
Evropy. Ostrava se tehdy stala
místem zasedání valné hromady
Evropské festivalové asociace
a v mém povědomí přetrvá radost
a pocit hrdosti z jejich reakcí,
kdy v superlativech posuzovali
kulturní úroveň našeho města
a hudebního festivalu Janáčkův
máj.“ Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.,
náměstek primátora statutárního
města Ostravy

Festival se koná za finanční podpory statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury ČR.

„Průběh letošního ročníku
potvrzoval, že v Ostravě se koná
skutečně jedna z nejkvalitnějších
a nejserióznějších domácích
hudebních slavností. Proti
některým jiným českým festivalům
Ostrava nenabízí rádoby
efektní programy, nepodporuje
nevkus, nedomáhá se přízně
za cenu prezentace různých
vnějškově přitažlivých a mnohdy
dramaturgicky kontroverzních
propojení s jinými hudebními

žánry (....). Přesto však při
poměrně skromném rozpočtu
dokáže Janáčkův máj vytvořit
kvalitní a atraktivní program. Tedy
přesně v těch intencích, jaké mají
festivaly vážné hudby v kontextu
hudebního života poslání a proč
mají existovat.“ Ludvík Kašpárek,
Hudební Rozhledy
Janáčkův máj svým rozsahem
a především obsahem
právem patří k dominantám
hudebního, uměleckého
a společenského života Ostravy
a Moravskoslezského kraje.

Lukáš Vondráček, foto: Irene Kim

JANÁČKŮV MÁJ 2016
V průběhu 21 dnů nabídl festival
svým posluchačům celkem 19
koncertů, na kterých vystoupilo
přes 600 umělců z různých zemí
Evropy, ale i USA. Festivalových
koncertů v Ostravě a dalších
šesti městech Moravskoslezského
kraje se zúčastnilo přes 7000
návštěvníků. Celkem se koncerty
Janáčkova máje 2016 uskutečnily
ve 12 různých sálech nebo
kostelích a vyprodanost sálů opět
atakovala jako již několik let
po sobě hranici 90 %.

Lawrence Brownlee, foto: Ken Howard

Koncert v kostele sv. Václava v Opavě, foto: Janáčkův máj, o.p.s.

JANÁČKŮV MÁJ 2017
V roce 2017 se uskuteční již 42. festivalový ročník! Proběhne od 22. května do 9. června na sedmi místech
Moravskoslezského kraje. Mezi jeho
nejatraktivnější koncerty bude jistě
patřit recitál vítěze Interpretační
soutěže královny Alžběty opavského rodáka Lukáše Vondráčka, pěvecký galakoncert světového tenoristy
Lawrence Brownlee, francouzský
a polský večer a jiné.

„Festival směřuje k větší
a promyšlenější spolupráci s dalšími
středoevropskými festivaly a jeho
cílem je vyšší účast zahraničních
orchestrálních těles a větší podíl
pořadů pro děti případně tzv.
rodinných koncertů. Festival je
již dnes určen širokému okruhu
posluchačů a mým přáním je, aby
to byl vždy maximálně otevřený
festival klasické hudby,“ říká ředitel
festivalu Jaromír Javůrek.
Program Janáčkova máje 2017
je odhalen na webu, kde je také
možné zakoupit vstupenky on-line.
Vše potřebné najdete na
www.janackuvmaj.cz.
Janáčkův máj, o.p.s.
28. října 124/2556, 702 00 Ostrava 1
tel.: 597 489 421
e-mail: festival@janackuvmaj.cz
www.janackuvmaj.cz
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Zoo
Ostrava
příroda na dosah

Ráj lemurů, foto: 4x Zoo Ostrava

Zoologická zahrada Ostrava byla založena v roce 1951. Areál se
rozkládá v ojedinělé lokalitě Velkého ostravského lesa na ploše
téměř 100 ha. V současné době je zde k vidění téměř 4000 zvířat
ve zhruba 400 druzích. Patří k nejnavštěvovanějším turistickým
cílům v Moravskoslezském kraji i v celé ČR.

Nové expozice
Zoo Ostrava prošla v posledních
deseti letech výraznou proměnou. Podařilo se postavit několik
zcela nových moderních expozic
či provést zásadní rekonstrukci
některých starých objektů z 60. až
80. let minulého století. K nejnovějším stavbám patří Pavilon
evoluce pro šimpanze, kočkodany
Dianiny a další západoafrické
druhy, pavilon slonů, Čitván –
společný výběh pro medvědy ušaté
a hulmany posvátné, Voliéry ptáků
Tibetu a Číny, Tanganika – pavilon
pro hrochy a krokodýly, Papua
– rozsáhlá akvaterarijní expozice, na kterou navazuje průchozí
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Voliéra Papua. Malá Amazonie
nabízí malý náhled do pestrosti
amazonského pralesa, nový pohled
na zvířata nabízí expozice safari,
kde projíždí safari expres přímo
výběhy se stády kopytníků. Zejména u dětí je oblíbená expozice
Na statku s domácími zvířaty, která
si mohou děti pohladit i nakrmit
speciálními granulemi.

Botanický park
Součástí areálu je Botanický park,
který poskytuje návštěvníkům prostor k relaxaci a odpočinku. Park
tvoří tři stezky Cesta vody, Cesta
lesa a Cesta stínu v celkové délce
asi 6 km, které jsou na několika

místech propojeny se zoologickými
expozicemi. I zde vyrostly nové
prostorné voliéry pro velké dravce
(orly, supy a orlosupy). V jarních
měsících upoutá v celém areálu zoo
pozornost i nespočet kvetoucích
rostlin, z nichž nejnápadnější jsou
rododendrony a azalky (nejvíce
v ČR).
Hroch obojživelný

Velký důraz je kladen rovněž
na zlepšování služeb pro
návštěvníky. Po areálu jsou
rozmístěny stovky laviček a desítky
odpočinkových míst. Nechybí
ani řada nových dětských hřišť
a herních koutků. Na jaře 2013
byla otevřena nová restaurace
Saola s celoročním provozem.
Areál zoo je maximálně uzpůsoben
i handicapovaným spoluobčanům.
Během hlavní sezony denně
probíhá u návštěvníků oblíbené
komentované krmení vybraných
druhů zvířat.

Záchrana ohrožených
druhů
Zoo Ostrava je hlavně místem, kde
je vyvíjena snaha o záchranu těch
druhů, které čelí ve volné přírodě
ohrožení nebo z přírody již zcela
vymizely. V rámci evropských
zoo je zapojena do tří desítek
záchovných programů. Participuje
rovněž na několika záchranných
projektech, jejichž cílem je posílit
divoké populace ohrožených druhů
vypouštěním jedinců odchovaných
v lidské péči do přírody. Jedná se
např. o sovu pálenou (doposud
bezplatně poskytnuto 400 mláďat),
sýčka obecného (92 mláďat),

orlosupa bradatého (12) ad. Zoo
Ostrava se také podílí na záchraně
druhů ve volné přírodě (tzv. in
situ projekty), jedním z projektů je
např. Návrat orla skalního do ČR.
Od ledna 2016 se na ochraně
zvířat podílejí i sami návštěvníci
prostřednictvím projektu Koruna
ze vstupu. Zoo Ostrava vede dvě
evropské plemenné knihy pro
hrocha obojživelného a wapiti
sibiřského a jednu celosvětovou
plemennou knihu pro siku
vietnamského.

Vzdělávání v zoo
Neméně důležitou úlohou
zoologické zahrady je rovněž
výchova a vzdělávání široké
veřejnosti v otázkách ochrany
přírody a problematiky ohrožených
druhů zvířat. Zoo Ostrava se
vzdělávací činnosti dlouhodobě
aktivně věnuje – nabízí více než
tři desítky výukových programů
pro děti všech věkových
kategorií, pořádá soutěže a akce
pro širokou veřejnost, a to
v průběhu celého roku. V areálu
je také řada informačních tabulí
a interaktivních prvků, které
návštěvníkům zprostředkovávají
zajímavosti ze světa zvířat i rostlin
hravou a zábavnou formou.

OTEVŘENO JE KAŽDÝ DEN V ROCE OD 9.00 HOD.

Služby pro návštěvníky

Zebra Grévyho

Mokřady

Zoologická zahrada Ostrava
Michálkovická 197, 710 00 Ostrava
tel.: 596 241 269
e-mail: info@zoo-ostrava.cz
www.zoo-ostrava.cz
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Ostravský Garage Club
tické a pokoje připomínají značky
Jaguar, Rolls-Royce, Harley-Davidson a další. Každý host bude bydlet
v úplně jiném prostředí. Byla to
mravenčí práce poskládat jedenadvacet interiérů, věnovali jsme
tomu spolu s grafikem Romanem
Chvilou a mým hlavním stavbyvedoucím a spoluhráčem Liborem
Smejkalem skoro rok života. Snad
se to povedlo.

S českým rokenrolovým králem Marcelem Lesníkem alias Woodmanem jsme se sešli v ostravském Garage Clubu, v domovské
scéně jeho Rock&roll bandu.
Tato pohodová hudební formace
11 chlapíků má za sebou přes patnáct
set koncertů téměř v neměnném složení a jejich koncerty mají vždy vynikající atmosféru. Ta panuje i v Garage
Clubu, kde se potkává spousta kapel
a fanoušků dobré muziky.
Garage Club vznikl z bývalého
kulturního domu martinovského
masokombinátu. Jak k tomu došlo
a co všechno dnes nabízí?
Už v devadesátých letech jsme tady
začali pořádat rokenrolové plesy.
Před deseti lety jsme chátrající objekt koupili a začali budovat místo
pro koncerty, divadla a další akce.
Vzniklo nahrávací studio, několik
sálů, restaurace. Máme tady vlastní
pivovar, ve kterém vaříme Garážmistra v šesti variantách. A letos
na jaře jsme otevřeli hotel.

44

MORAVIA magazín

Právě retro hotel Garage
s dvaapadesáti lůžky je vybudován
v netradičním stylu...
Zajímavý je tím, že každý pokoj je
originální. Jedno patro je hudební,
pokoje jsou ve stylu Rolling Stones,
AC/DC, Beatles, punku nebo
blues. Další patro je zase motoris-

Kdo vlastně dal impulz ke vzniku
vaší kapely?
Dva tři měsíce po revoluci jsme se domluvili, že uspořádáme americký ples.
Sehnali jsme vlajky, z divadla si půjčili
policejní uniformy a v Pustkovci
udělali takový happening. Nacvičili
jsme asi čtyřicet písniček, brali jsme
to jako jednorázovou akci. Ukázalo
se, že bychom mohli fungovat dále,
začali jsme vše zdokonalovat a v roce
1995 jsme si nechali ušít první sérii
stejných sak, botů i kalhot. To byl
zásadní zlom, stoupla image kapely,
dostali jsme se do televize.
Garage Club, foto: archiv M. Woodmana

SKVĚLÁ MUZIKA, VLASTNÍ PIVO,
UNIKÁTNÍ RETRO HOTEL

Splnil jste si tím svůj sen?
Určitě, nemám rád konvenční věci,
proto se vše snažíme dělat tak, aby
to bylo něčím zajímavé. S hotelem
už budeme soběstační a na koncert
může přijít i tisícovka lidí.

Foto: archiv M. Woodmana

Bar, foto: archiv M. Woodmana

Kde vystupujete nejraději?
Každý rok máme čtyři top akce. Je to
náš rokenrolový ples v Martinovské
Garage, dále Hrnčířský jarmark
v Kunštátě, ples v Dolním Benešově
a konečně naše tradiční Štěpánská
zábava, kterou pořádáme v unpluggedové verzi rovněž v Garage Clubu.
Který koncert vám nejvíce utkvěl
v paměti?
Výjimečný byl určitě ten, kdy jsme
v internetovém hlasování vyhráli
možnost vystoupit jako předkapela
slavného Little Richarda v pražské
Lucerně. To byl obrovský zážitek,
vždyť to byl náš rokenrolový bůh.
Ani ve snu by mě nenapadlo, že
si s ním zahrajeme na společném
pódiu. Kdysi jsem ho měl doma vystřiženého z černobílého Mladého
světa. Vystoupili jsme před sto tisíci
lidmi ve Varšavě nebo ve Volgogradu, v Andalusii jsme hráli evropské
smetánce, ve Varšavě dvěma polským prezidentům, ve Španělském
sále na rozloučení s prezidentem
Klausem, ale ta Lucerna pro nás
znamenala nejvíc.

Interiér Garage Clubu,
foto: archiv M. Woodmana

Prý neumíte jet na půl plynu
a dokážete publikum utahat
i do bezvědomí. Umíte
i relaxovat?
Před patnácti lety jsem četl, že
Jarda Jágr si před zápasem na hodinku a půl zdřímne. Tak jsem to
zkusil a dodržuji to dodnes. Když
se člověk vyspí, lépe koncentruje

svou energii. Jedenáct lidí na pódiu
má navíc výhodu opravdu slušné
kumulace energie, kterou pak diváci
rádi vracejí, a když se publikum
baví, tak to leckdy ani nesledujeme
hodinky... A k té relaxaci, někdo si
řekne, že jsem blázen, ale dokonalý
způsob odpočinku pro mě znamená
práce v klubu.
S kapelou jste procestovali kus
světa, kde se vám nejvíce líbilo?
S Lopraisovými jsem byl dvakrát
na Dakaru, takže jsem poznal Jižní
Ameriku, kde se mi hodně líbilo.
Viděl jsem kus světa, ale už se mi
nechce nikam vyjíždět. Spousta
krásných míst je přece i u nás.
Povídejte, co by jste nám doporučil?
Krásné jsou Beskydy a celé Jeseníky,
přehrady jako Slezská Harta či Bystřička jsou úžasné. Zajímavé místo
jsou i Velké Losiny, ze kterých je jen
kousek na Přečerpávací elektrárnu
Dlouhé Stráně, což je skoro světová
rarita a přitom je jen pár desítek
kilometrů od Ostravy.
Jste ostravským patriotem?
Přiznám se, že ano, i když mám
trochu pocit, že městu chybí rozvoj,
nevidím nějakou perspektivní vizi.
Ale když třeba jedeme na dva dny
do Prahy, tak si říkám, že to bohatě
stačilo, a uvědomím si, jak je nám
na Ostravsku dobře.

Expozice času vás provede
od Velkého třesku až po atomové
hodiny k nejmodernějším
způsobům měření času.
Prohlídková trasa
zahrnuje 10 sálů,
v nichž je vystaveno
na 250 exponátů.
Šternberská
expozice není
zaměřena jenom
na prezentaci
hodin. Jejím cílem je ukázat fenomén času
z nejrůznějších stránek.
Expozice času nabízí kromě tradičních
komentovaných prohlídek také řadu
specializovaných animačních programů pro
děti různého školního věku. Kromě výukových
programů je možné navštívit v průběhu roku
různé kulturní akce, krátkodobé výstavy či se
zapsat na Univerzitu třetího věku.

Otevírací doba: úterý–neděle
říjen–duben: 10.00–16.00
květen–září: 10.00–17.00
tel.: 587 571 278
e-mail: expozice@mkzsternberk.cz

www.expozicecasu.cz

Děkujeme za rozhovor.

www.garageclub.cz
www.woodman.cz
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Breda & Weinstein
VRACÍ DO OPAVY „LESK A LUXUS“ NAKUPOVÁNÍ
Společenské a obchodní centrum
BREDA & WEINSTEIN vyrostlo
na půdorysu bývalého měšťanského pivovaru v samém srdci Opavy.
Zachován byl historický ráz venkovních fasád a také pivovarský komín,
který tvoří nevšední architektonickou dominantu centra. Důkladnou
rekonstrukcí prošly objekty staré
a nové sladovny, varna i spilka (část
pivovaru, ve které probíhá kvašení
piva). Zastavěn je prostor horního
a dolního pivovarského dvora, kde je
vybudováno jedno podzemní a čtyři
nadzemní podlaží.
Návštěvníci se mohou zdarma
registrovat do BREDA KLUBU,
v rámci něhož prodejny a externí
partneři připravují stále nové
slevy, speciální nabídky a benefity. Jen v tomto klubu členové
nakoupí nejvýhodněji na různých
místech a navíc s jedinou kartou
v peněžence. Být členem BREDA
KLUBU se vyplatí!
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Díky vlastnictví exkluzivní značky
navazuje centrum na více než stoletou regionální tradici a pod značkou
Breda & Weinstein vrací do středu
Opavy někdejší „lesk a luxus“ nakupování. Stejně jako před lety vizionář
David Weinstein „láká zákazníky
nejen hojností zboží, ale i estetickým
a kultivovaným prostředím“.
Návštěvníci se mohou těšit na pestrou
paletu obchodů, služeb, gastronomie, zábavy a volnočasových aktivit.
Mezi více než sto pronajímanými
jednotkami jsou takové značky, jako
C&A, New Yorker, H&M, Lindex,
Intersport, Albert, Datart, Rossmann,
Reno obuv, A3 Sport, Orsay, Reserved, Pompo a Dráčik. Součástí je
i pobočka České pošty, banky, multikino Cinestar se šesti sály, nejmodernější 3D projekcí a celkovou kapacitou 650 diváků, dětský koutek nebo
stylová kavárna (Ka-Varna) situovaná
v renovovaném sále staré varny, kde je
umístěna i technologie minipivovaru.

Foto 2x: OC Breda & Weinstein

Společenské a obchodní centrum
Breda & Weinstein je velmi dobře
přístupné. Má napojení na centrální
pěší zónu a vnitřní městský okruh,
leží pár kroků od zastávek MHD
a regionální autobusové dopravy.

OC Breda & Weinstein
U Fortny 49/10, 746 01 Opava
tel.: 553 820 121
e-mail: info@ocbreda.cz
www.ocbreda.cz
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Kravaře

Nejvyhledávanějším turistickým cílem
je zdejší zámek, často označován jako
barokní klenot Slezska.

Výlet nejen
za vzácnou vitráží Panny Marie
Foto: m-ARK

Kravaře leží východně od Opavy
a jsou jedním z center Horního
Slezska. Toto území má specifickou
minulost, kterou si uchovává svým
nářečím, kroji i zvyky. Nejvyhledávanějším turistickým cílem je
zdejší zámek, často označován jako
barokní klenot Slezska. Tvoří jej
čtyřkřídlá dvoupodlažní budova
s vnitřním obdélníkovým nádvořím a osmihrannou kaplí s vysokou
kopulí.
Zámecké muzeum
Barokní a etnografická expozice byla částečně obměněna, aby
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představila život a dílo jednoho
z nejzajímavějších majitelů zámku,
polského alchymisty na dvoře
císaře Rudolfa II. Michala Sendivoje ze Skorska. Prohlídka interiérů
začíná zámeckou kaplí, pokračuje alchymistickou dílnou a dále
navazují komnaty, přibližující
život rodu Eichendorffů v době
barokní. Následuje ukázka hospodářské a hospodyňské školy, která
na zámku fungovala v době mezi
světovými válkami, a na konci
prohlídky návštěvník pozná život
obyvatel Kravař v 19. stol. v doškové chaloupce. Na závěr si zájemci

mohou vyzkoušet v interaktivní
místnosti luštění šifer či poznávání
vůní. Prohlídkovou trasu doplňují
tematické výstavy. Reprezentativní
prostory zámku jsou využívány
ke společenským účelům. Součástí
zámku je rozsáhlý přírodně-krajinářský park.
Kostel s vitráží Panny Marie
rozvazující uzly
Dominantou Kravař viditelnou
z dálky je kostel sv. Bartoloměje.
Nejstarší částí této stavby je bílá
renesanční věž z počátku 16. století, v níž je umístěná kamenná

Kostel sv. Bartoloměje, foto: Kravaře

TOP AKCE v Kravařích:
Velikonoce na zámku
Janáčkův máj
Běh zámeckým parkem
Pivní slavnosti
Letní kino v zámeckém parku
Zámecké pivní slavnosti
Kravařský odpust
Zámecké burčákobraní + zámek
plný pohádek
Svatební veletrh
Vánoce na zámku

Turistické informační centrum
Náměstí 43, Kravaře
tel.: 553 777 955
e-mail: infocentrum@kravare.cz
www.kravare.cz/turista

křtitelnice a dva cenné zvony ze
17. století. Novogotická chrámová
loď je dílem významného místního rodáka Josefa Seyfrieda, stejně
jako celý areál kolem kostela,
vybudovaný z pálených cihel, který
tvoří fara, bývalý klášter řeholních
sester Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (dnešní radnice) a ohradní
zeď s branami. Novogotický areál
vznikl na přelomu 19. a 20. století.
U jedné z bran do areálu kostela
stojí barokní pískovcová socha sv.
Jana Nepomuckého. Od loňska se
kostel pyšní novou vitráží Panny
Marie rozvazující uzly. Nezvyklý

a v poslední době známý motiv
vitráže o rozměrech 26 metrů
čtverečních si kravařská farnost
nechala zhotovit na zakázku. Vitráž
zobrazuje Pannu Marii, která
přebírá od prvního anděla zauzlovaný provaz a předává ho druhému
andělovi už rozpletený. Jedná se
o světový unikát, největší vitráž
svého druhu v celosvětovém měřítku. Motiv symbolizuje skutečnost,
že pro Boha není nic nemožné a že
v našem životě není uzel, který by
Matka Boží nedokázala rozplést.
Církevní památky zastupuje
i barokní kaple sv. Floriána, který
je ve Slezsku oblíbeným patronem
hasičů. V místní části Dvořisko
se nachází kaple sv. Michaela
upoutávající vysokou věžičkou.
Kravaře-Kouty se mohou pochlubit
kostelem sv. Mikuláše a kaplí sv.
Jana Křtitele.
Kravařský odpust
Konec letních prázdnin je spojován
s oslavou svátku patrona farního
chrámu sv. Bartoloměje. Kravařský
odpust s více než stodvacetiletou
tradicí je největší poutí na Moravě
a ve Slezsku. Provozovatelé pouťových atrakcí dokonce tvrdí, že
po Matějské pouti se jedná o druhou největší akci tohoto druhu
u nás. Pro místní je to každopádně
největší svátek v roce. Pečlivě se
na něj připravují hospodyňky, které
pečou pravé prajské odpustové koláče. Ty tradiční se vyznačují bohatou nádivkou makovou, tvarohovou
či povidlovou a hustou posypkou.
Každoroční tečkou za oslavami
nabitým odpustovým víkendem je
pondělní večerní ohňostroj.
Kravařský odpust,
foto: Kravaře

Přírodní zajímavosti a chráněná
území
V prostoru bývalé pískovny se nalézá
národní přírodní památka Odkryv.
Jedná se o opuštěnou pískovnu, kde
těžba odkryla hlíny a štěrkopísky
dokládající zalednění před třemi sty
tisíci lety. Památka má rozlohu 1,6 ha,
výška odkryvu je mezi 16 a 20 metry.
Významná je přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky o rozloze téměř
400 ha. Tvoří ji soubor rozsáhlých
mokřadních a rašelinných luk, slepých
meandrů a pravidelně zaplavovaných
tůní v nivě řeky Opavy. Vyskytují se tu
ohrožené druhy rostlin a živočichů.
Aktivní odpočinek a relaxace
Do anglického parku kolem barokního
zámku je umístěno osmnáctijamkové hřiště místního golfového klubu.
Charakter hřiště určují staleté stromy
a vodní toky, malebná zákoutí jsou
doplněna jezírky a potoky s kouzelnou faunou a flórou. Spoustu volnočasových aktivit nabízí sportovní
a rekreační komplex
Buly Aréna. Využít
lze zimní stadion,
posilovnu, tenisové
kurty či adventure golf.
Součástí je moderní
aquapark, který nabízí
příjemný odpočinek
a relaxaci v bazénu,
vířivce, divoké řece, brouzdališti nebo
na toboganu. K dispozici jsou zařízení
jako pára, sauna a masáže, nechybí bar
s občerstvením.
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Golfový resort v Kravařích
na Opavsku je dokonalým
místem pro sportovní
i odpočinkové aktivity.

Silesia

Golf Resort Kravaře
JE ZÁRUKOU ABSOLUTNÍ SPOKOJENOSTI
Ideální prostředí pro nejlepší
golfový zážitek nabízí osmnáctijamkové hřiště mezi staletými
stromy, vodními toky a s výhledem
na nádherný barokní zámek.

Srdcem resortu je hlavní budova
s restaurací, klubovnou, barem
a terasou, u které se nachází puttovací zóna. V zimních měsících si
můžete zahrát na nejmodernějším
3D simulátoru nebo ve velkém sále
trénovat odpaly do sítí. Součástí
areálu je šestijamková akademie,
toto veřejné hřiště je vhodnou příležitostí pro golfové začátečníky.

Výlety do okolí,
odpočinek ve wellness

Foto 4x: Silesia Golf Resort Kravaře

Pro cyklisty a výletníky je připravena velmi dobře vybavená půjčovna
kol. Ideální volbou je výlet do okolí
po některé z oblíbených cyklotras
nebo procházka s dětmi zámeckým parkem. Na zdejší naučné
stezce čeká řada zajímavostí a dva
moderní dětské koutky, v nichž si
nejmenší návštěvníci užijí spoustu
zábavy. Po aktivně stráveném dni
je nejlepším nápadem oddat se
odpočinku v relaxačním wellness
centru, které dodá tělu energii
a posílí organismus. V klidném
Silesia Golf Resort Kravaře
tel.: 553 673 202, 724 106 804
e-mail: recepce@golfkravare.cz
www.golfkravare.cz
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a příjemném prostředí je zajištěno
soukromí v saunách, vířivce nebo
odpočinkové zóně s barem.
Protože základem skvělého dne je
především kvalitní spánek, součástí
služeb je komfortní ubytování se
snídaní přímo v golfovém hotelu.
Samozřejmostí jsou klimatizované
pokoje, televize a wi-fi připojení.
Hotel je také vhodným místem pro
školení, semináře, firemní a společenské akce připravené dle přání
zákazníka.
Resortu přidává patřičnou noblesu
a jedinečnost majestátní barokní zámek, jehož historie sahá až
do 17. století. Rozsáhlý anglický
park evokuje klid a harmonii – tedy
dvě věci, které jsou nejdůležitější
ke špičkovému golfovému výkonu.
Jedinečná nabídka
Užijte si výhodný golfový balíček
v ceně 1777 Kč, který obsahuje
ubytování se snídaní, dvakrát fee
na osmnáct jamek a jeden vstup
na hodinovou relaxaci do wellness. Tuto jedinečnou nabídku
můžete využít v hrací sezoně
od pondělí do čtvrtka.

Opava

ÚCHVATNÁ
ARCHITEKTURA
„BÍLÉ PERLY SLEZSKA“

Opavská radnice, foto: m-ARK

Návštěva zajímavých míst Opavy a okolí se dá spojit s poznáním
sluneční soustavy.
Město, v němž dnes žije necelých
šedesát tisíc lidí, bylo vždy kulturním a obchodním centrem regionu, v letech 1742–1928 dokonce
hlavním městem Českého Slezska.
Opavská sídla se už v dávné historii
soustředila do oblasti dvou dnešních hlavních náměstí – Horního
a Dolního. V jejich okolí jsou
rozprostřeny historické i architektonické památky.
Opavě se kvůli její kráse a dvěma
bílým věžím přezdívá „bílá perla
Slezska“. Typickou siluetu města
tvoří šedesátimetrová radniční věž
Hláska, z jejíhož ochozu je nádherný výhled. Bílou barvu má také
přes sto metrů vysoká věž kostela
Nanebevzetí Panny Marie s barokní
lucernou. Tento chrám v centru historického jádra Opavy je považován
za největší stavbu slezské cihlové
gotiky u nás. Církevní památky
zastupují i kostel Nejsvětější Trojice,
dominikánský kostel sv. Václava, minoritský klášter s kostelem

sv. Ducha či tzv. Švédská kaple.
Kulturní život města obohacují dva
velké multižánrové festivaly. V dubnu jsou to Další břehy, známější je
zářijová Bezručova Opava, která se
ve městě koná nepřetržitě od roku
1958 a patří k nejstarším festivalům
v ČR. Zajímavé výstavy se pořádají
v Obecním domě, Domě umění
nebo ve Slezském zemském muzeu,
nejstarším muzeu u nás, jehož
počátky sahají do roku 1814. K významným institucím patří i Slezská
univerzita a Slezské divadlo.
Město je rodištěm významných
osobností. Mezi nejznámější patří
básník Petr Bezruč, který jej nazval
„Bílou Opavou“, a spisovatelka
a přírodovědkyně Joy Adamsonová,
autorka knihy Lvice Elsa.
Městské informační centrum Opava
Horní náměstí 67, 746 26 Opava
tel.: 553 756 143
e-mail: informacni.centrum@opava-city.cz

www.opava-city.cz

Park, foto: m-ARK

Opavská sluneční soustava
Raritou je opavský model
sluneční soustavy. Výchozím
bodem je kamenná koule
kašny před radnicí představující
Slunce. Oproti skutečnému je
v měřítku 1:626 576. Ve stejném
poměru je zachována skutečná
vzdálenost mezi planetami,
které jsou rozmístěny poblíž zajímavých budov a míst v Opavě
a jejím okolí.
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Slezské divadlo Opava

Foto: Slezské divadlo Opava

Slezské divadlo Opava je již
212 let přínosem pro kulturu
nejen v rámci města, ale
i celého regionu. Svou první
profesionální sezonu zahájilo
v roce 1805.

divadlo Opava hraje i na zájezdech.
Účast na přehlídkách a festivalech
(Festival hudebního divadla OPERA, Janáčkovy Hukvaldy, Tomáškova a Novákova hudební Skuteč,
Město plné tónů 2016 v Jablonci
nad Nisou, Janáček a Luhačovice
či Festival divadel Moravy a Slezska) – to vše vyjadřuje vysokou
profesionální úroveň.
K sedmi čestným cenám na „Festivalech českého hudebního divadla
v Praze“ přibyla osmá – na 12. ročníku Festivalu OPERA 2015
v Praze získalo divadlo LIBUŠKU
– cenu diváků za nejlepší inscenaci za operu Leoše Janáčka Její
pastorkyňa. SDO se z této ceny
těší o to více, že v tomto ročníku
se prezentovaly poprvé i slovenské
operní soubory.
Nejnovější je pak obdržení zvláštní
ceny poroty na 16. ročníku Festivalu divadel Moravy a Slezska
za hudbu k inscenaci Gazdina roba,
která transponuje slovácký folklor
do současného hudebního jazyka.
Autorem hudby je Mario Buzzi.

Slezské divadlo Opava nabízí
představení pro všechny generace
a jeho repertoár je velmi rozmanitý. V nabídce naleznete pohádky
pro nejmenší, výpravné muzikály,
klasické komedie, dramata, balety
i nejslavnější opery. Oblíbená jsou
také komorní divadla za oponou,
která umožní opravdu intenzivní
zážitek jak pro diváky, tak herce.
Kromě domovské scény Slezské
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Foto: Slezské divadlo Opava

DIVADLO PRO VŠECHNY GENERACE

V současné době má Slezské
divadlo Opava dva soubory
– činoherní a operní s vlastním divadelním orchestrem
a operním sborem. K opernímu souboru patří také soubor
baletu, jenž uvádí i samostatná baletní představení.

Slezské divadlo Opava,
Horní náměstí 13, 746 69 Opava
vstupenky, rezervace
na tel.: 555 537 469, 724 984 209
e-mail: vstupenky@divadlo-opava.cz
www.divadlo-opava.cz

Slezské

zemské muzeum
nejstarší veřejné muzeum v České republice
Zajímá vás kulturní a přírodní bohatství historicky nejmenší části České
republiky? Chcete blíže poznat tento
svébytný region s bohatou kulturní
tradicí? Pak neváhejte a navštivte
všechny expoziční budovy a areály
Slezského zemského muzea. V Historické výstavní budově v centru Opavy
vám představíme to nejzajímavější
z kulturního a přírodního bohatství
Slezska. Zájemcům o II. světovou
válku doporučujeme návštěvu Národního památníku II. světové války
v Hrabyni nebo soubor pohraničních
pevností, který se nachází v Areálu čs.
opevnění v Hlučíně-Darkovičkách.
Milovníci přírody by neměli minout

Obecní dům, foto: OKO Opava, p.o.

Výkladní skříní OKA jsou

Dům umění
a Obecní dům

Historická výstavní budova
Slezského zemského muzea, foto: SZM

Arboretum Nový Dvůr ve Stěbořicích, které je unikátní svou dendrologickou sbírkou čítající přes 7000
druhů rostlin. Poznat osobnost
a dílo významného slezského autora Petra Bezruče lze hned na dvou
místech – v Památníku Petra
Bezruče v opavské Ostrožné ulici
a ve Srubu Petra Bezruče na Ostravici. Nedílnou součástí muzea
je také veřejná vědecká knihovna
s více než 290 000 svazky. Ve Slezském zemském muzeu se nudit
určitě nebudete – nabídne vám
poučení i zábavu! Více informací
na www.szm.cz.

Sádrové sousoší lidických dětí v Národním památníku II.
světové války v Hrabyni, foto: SZM

Dům umění a Obecní dům patří mezi
hlavní kulturní a společenská centra
Opavy. Starat se o jejich programovou
náplň je úkolem Opavské Kulturní
Organizace (OKO). Byla založena
před deseti lety kvůli přípravám
projektu Obecního domu, který vznikl
přeměnou bývalé bankovní budovy
na kulturní zařízení. Na rekonstrukci
interiéru kostela sv. Václava navázala
přestavba Domu umění, vinárny a základní umělecké školy.
Nejvýznamnější kulturní institucí
v Opavě je Dům umění. Prostory bývalého dominikánského kláštera a kostela
sv. Václava slouží jako galerijní prostor.
Kostel sv. Václava se stal vyhledávaným
místem pro konání svateb, koncertů
a dalších akcí. V Obecním domě se
vedle výstavní Galerie nachází muzejní
expozice k dějinám Opavy nazvaná
Cesta města. V suterénu je v době akcí
otevřen Klub Art.
Opavská Kulturní Organizace, p.o.
Ostrožná ul. 236/46, 746 01 Opava
tel.: 553 791 947
e-mail: obecnidum@oko-opava.cz
www.oko-opava.cz
Dům umění, foto: OKO Opava, p.o.

Interiér Srubu Petra Bezruče na Ostravici,
foto: SZM

Arboretum Nový Dvůr ve Stěbořicích, foto: SZM

Slezské zemské muzeum
Nádražní okruh 31, Opava
tel.: 553 622 999
e-mail: szm@szm.cz
www.szm.cz
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OPAVSKÉ SLEZSKO
IDEÁLNÍ MÍSTO VÝLETŮ A ZÁŽITKŮ
Moravicí a Raduni, vzdáleny jen
pár kilometrů od sebe. Atraktivní
je barokní zámek v Kravařích, stejně jako šilheřovický zámek. Oba
spojuje historie a hlavně možnost
golfového vyžití.
Muzeum Břidlice, foto: m-ARK

Arboretum Nový Dvůr, foto: m-ARK

Turisté vyhledávající technické
a církevní památky, muzea, skanzeny, rozhledny, větrné mlýny či
naučné stezky si zde přijdou na své.
Samostatnou kapitolou jsou zámky.
K nejznámějším a nejnavštěvovanějším patří ty v Hradci nad

Za krásou domácích i cizokrajných dřevin se návštěvníci mohou
vypravit do Arboreta v Novém
Dvoře. Roste tu na sedm tisíc
druhů rostlin, dřevin a zahradních
odrůd.
Jihozápadní část Opavského Slezska je nazývána Krajinou břidlice.
Na území Budišovska a Vítkovska
se dochovala řada pozůstatků těžby
této suroviny. V Budišově nad
Budišovkou sídlí unikátní Muzeum břidlice, oblíbeným cílem jsou
břidlicové naučné stezky. Nedaleko Vítkova se můžete podívat
do hlubokého údolí řeky Moravice
z hradeb zříceniny hradu Vikštejn
a pak se projít prastarou lipovou
alejí do Radkova.
Zřícenina hradu Vikštejn, foto: m-ARK
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Areál čs. opevnění v Darkovičkách, foto: m-ARK

Místa s bohatou vojenskou historií
ká památková rezervace Lipina.
Pstruhové sádky naleznete v Bělé
a areálu Panský mlýn na okraji
Opavy, kde stojí také minipivovar.
V Bělé se rovněž nacházejí unikátní
Priessnitzovy koupele. Kozmické
ptačí louky v povodí řeky Opavy
skýtají unikátní mokřadní biotop,

Unikátní oblast Prajzska a tamní
vesnický život představí Skanzen
lidových tradic a řemesel v Bolaticích. Vedle jsou Kravaře, jejichž
kostel sv. Bartoloměje se může pyšnit jedinečnou okenní vitráží Panny
Marie rozvazující uzly. Dalším
skvostem této oblasti je Muzeum

kde lze ze sedmimetrové pozorovatelny poznávat svět ptáků i dalších
živočichů z bezprostřední blízkosti.
Romantiku přírody v plné kráse
odhaluje údolí Moravice, jehož část
je vyhlášena přírodním parkem.
Prochází tudy trasy pro turisty
i cyklotrasa. Davidův mlýn pod
kružberskou přehradou láká na lov
pstruhů a lanový park, pod přehradní hrází jsou cvičné horolezecké skály. Unikátní vodní dílo
Weisshuhnův kanál je pozoruhodná
technická památka s třemi vodními
tunely a dvěma aquadukty.

Hlučínska v Hlučíně se stálou
expozicí Kdo jsou lidé na Hlučínsku nebo kostel sv. Vavřince v Píšti
a barokní dřevěný kostel sv. Petra
a Pavla v Hněvošicích.
Muzeum Slezský venkov v Holasovicích zase nabízí ukázky ze života
slezské vesnice do poloviny 20. století. Krásnou přírodu se zachovalými lužními lesy naleznete v rezervaci Hvozdnice s naučnou stezkou.
Cyklisté ocení Slezskou magistrálu
nebo Prajzskou cestu, milovníci
koupání v přírodě zase hlučínskou
„Štěrkovnu“ nebo opavský „Sádrák“.

Hlučínská štěrkovna, foto: m-ARK

Opavské Slezsko se pyšní množstvím vojenských pevností. Nejznámější je Areál čs. opevnění
v Hlučíně-Darkovičkách. Vojensko-technická památka představuje
ojedinělý pevnostní systém naší
republiky vybudovaný v letech
1935–1938. Milovníci vojenských
památek by si neměli nechat ujít ani
prohlídku pěchotních srubů v Milostovicích. V Hrabyni se nachází
Národní památník II. světové války
se stálou výstavou Doba zmaru
a naděje.
Návštěvníci Opavského Slezska mají
řadu dalších možností k poznání
zajímavých míst. Patří k nim větrné
mlýny v Hlavnici a Cholticích,
rozhledna Šance u Jakubčovic, venkovský areál Mlýn vodníka Slámy
ve Lhotě (u Opavy), restaurace Slezský Grunt ve Smolkově nebo vesnic-
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OPAVSKÉ SLEZSKO
OTEVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZONY
a co se chystá. Vše navíc poutavou a zábavnou formou. Nechybí
bohatý doprovodný program pro
děti i dospělé, včetně gastrofestivalu a jarmarku. Akce se každý rok
koná na novém atraktivním místě.
K pravidelným akcím patří nejstarší dálkový pochod Bezručova
Moravice, populární závod na horských kolech Silesia bike marathon,
ve Vítkově udílení Ceny Jana Zajíce
spojené se slavnostním koncertem,
Kravařský odpust – největší pouť
na Moravě a ve Slezsku či stále
oblíbenější Otické zelné slavnosti.

Otevírání turistické sezony, foto 4x: Destinační management Opavské Slezsko

O tom, že v Opavském Slezsku
je živo, vypovídá spousta akcí,
z nichž si návštěvník odnese
nezapomenutelné zážitky. Po celý
rok má na výběr z řady festivalů,
kulturních a sportovních akcí,
výstav, zábavy a hudební produkce.
Celodenní akcí, na kterou se lze
vydat historickým vlakem, je Otevírání turistické sezony Opavského
Slezska, které probíhá začátkem
května. Tento den je přehlídkou
toho nejlepšího, co Opavské Slezsko turistům nabízí. Na jednom
místě a v jednu dobu zjistíte, co
zajímavého se v destinaci nachází

www.opavske-slezsko.cz
Opavské Slezsko

Nepasterizované pivo,
domácí čokoláda, oddech a zážitky
PIVOVAR

RESTAURANT

HOTEL

PENZION

ČOKOLÁDOVNA
PIVNÍ LÁZNĚ
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Klasicky vařené pivo, vlastní výroba čokolády
i skvělé ubytování a jídlo. To i mnohem více
objevíte v prostorách jedinečného kroměřížského komplexu Černý orel s výhledem
na UNESCO památky – Arcibiskupský zámek
a zahrady. Domluvte si exkurzi a buďte
u toho, jak se vaří pivo nebo vyrábí pralinky.

Citlivě zrekonstruovaná kulturní památka z 15. století ve stylových prostorách
navržených architektem Janem Konečným nabízí vlastní pivní speciály i kvalitní
čokoládové pralinky. Nad dárky přímo
z Kroměříže teď už nemusíte příliš dumat.

ČERNÝ OREL®

Velké náměstí 24
767 01 Kroměříž
e-mail: info@cerny-orel.eu
tel.: +420 573 332 769

www.cerny-orel.eu

Zámek

Hradec
nad Moravicí
ZÁMECKÉ KOMNATY HOSTILY
BEETHOVENA, LISZTA I NĚMECKÉ CÍSAŘE
Foto: m-ARK

Málokterý zámek se může pyšnit pobytem tak
významných osobností hudebního života jako
ten v Hradci nad Moravicí.

Kuřácký salon, foto: Zámek Hradec n. M.

Bývalé šlechtické sídlo by návštěvník při svých toulkách
Opavskem neměl vynechat. Jedná se vlastně o dva zámky,
mnohem starší historii má Bílý zámek, tzv. Červený zámek
s hradební zdí a Bílou věží byl později přistavěn v novogotickém stylu. Architektonicky mimořádně atraktivní
komplex s bývalou konírnou s kočárovnou je dnes vyhledávanou stylovou kulisou pro svatební obřady.
Přepychově zařízené interiéry připomínají pobyt několika
slavných osobností. Zámek v 19. století hostil významné
hudební skladatele Ludwiga van Beethovena, Niccola Paganiniho a Ference Liszta. Beethoven se přátelil s majiteli
zámku Lichnovskými, kteří jej finančně štědře podporovali. Na zámku pobýval tři měsíce v létě 1806 a pak ještě
krátce o pět let později. Na jeho počest se ve Velké dvoraně
Červeného zámku každoročně pořádá mezinárodní

hudební festival Beethovenův
Hradec. S Lichnovskými se
přátelil i maďarský skladatel Ferenc Liszt, který zámek navštívil
dvakrát.
Prohlídková trasa zámku,
který je národní kulturní
památkou, bohatě vybavenými
komnatami připomíná pobyty
obou osobností. V hudebním
Kulečníkový salon, foto: Zámek Hradec n. M.
pokoji nechybí kladívkový
klavír vyrobený na zakázku v Paříži roku 1803, na který si
zahrál Beethoven. V přijímacím pokoji je zase klavír, který
daroval Liszt příteli Felixi Lichnovskému. Interiéry velkého
hostinského apartmá pro změnu ukazují ojedinělé exponáty
jako vídeňský lihový teploměr z konce 19. století, osobní
mechanickou váhu z období kolem roku 1900 nebo drahocenné vídeňské hodiny z první poloviny 19. století. Zámek
po empírové přestavbě navštívil i německý císař Vilém I.
a později také císař Vilém II.
Při návštěvě „dvoubarevného“ zámku stojí za to projít se
parkem, který je svou rozlohou třetím nejrozsáhlejším u nás.
Nabízí spoustu malebných zákoutí a romantických vyhlídek.
Zámek Hradec nad Moravicí
Městečko 2, Hradec nad Moravicí
tel.: 553 783 915
e-mail: hradec@npu.cz
www.zamek-hradec.cz
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Hradec

nad Moravicí
Foto: m-ARK

Místo pro váš volný čas v každé roční době
Hradec nad Moravicí je velmi oblíbeným
turistickým a výletním centrem. K jeho velkým
devízám patří malebná příroda a relaxační zóny
pro aktivní sportovce i rodinnou pohodu.
Město Hradec nad Moravicí leží v nádherné krajině
mezi Opavskou nížinou a Nízkým Jeseníkem. Protéká
jím řeka Moravice, která dala jméno zdejšímu přírodnímu parku, a jejíž údolí je považováno za jedno
z nejkrásnějších v České republice.
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Z hradiska vznikl hrad a zámek
Výhodnou polohu ocenili již naši předci, Slované zde
v 8. století vybudovali své hradisko. Později bylo přeměněno na románsko-gotický hrad Přemyslovců a v roce
1778 panství zakoupili Lichnovští z Voštic. Po požáru
v roce 1796 majitelé zámek přestavěli do empírové
podoby a vznikl tak Bílý zámek, který doplnily novogotické stavby Červeného zámku a Bílé věže.
Areál obklopuje zámecký krajinářský park, druhý největší a nejrozsáhlejší na Moravě a ve Slezsku. Park není
uzavřeným celkem, ale postupně přechází do volné krajiny a je protkaný řadou stezek a vycházkových okruhů.

Hradec nad Moravicí ale není jen
půvabný zámek, za návštěvu stojí
i mnoho dalších památek a zajímavostí. Každého návštěvníka okouzlí
největší chráněné území na Opavsku, Přírodní park Moravice. Údolí
řeky Moravice je v úseku od Kružberku po Hradec nad Moravicí
jedno z nejkrásnějších říčních
údolí u nás. Řeka zde místy vytvořila kaňon se stěnami vysokými až
120 metrů.
Územím prochází řada pěších
turistických tras a stezek. Pod zříceninou hradu Vikštejn v Annině
údolí vede Přírodovědná informační stezka Moravice, projít se
můžete po Břidlicové stezce nebo
Přírodovědné vlastivědné stezce
Hanuše u Hradce nad Moravicí.
Vyhledávaným místem ke sportování a odpočinku je Naučná
stezka Přírodní park Mariánské
louky. Budete uneseni nádherou
hlubokého údolí, které připomíná
to Babiččino. A v horkých letních
měsících se můžete zchladit v řece
u Žimrovického splavu.

Slezská Kalvárie. Výstup od úpatí
ke kamennému kříži na vrcholu
Kalvárie je lemován třinácti kapličkami křížové cesty. Poutě na hradeckou Kalvárii, které mají už více
než dvousetletou tradici, se konají v září kolem svátku Povýšení
sv. Kříže.

Rozhledny a vyhlídky
Pokud se chcete podívat na svět
z výšky, v zámeckém parku i údolí
řeky Moravice máte mnoho
příležitostí, ať už jde o Leonardovu vyhlídku, vyhlídkový altán
na Žimrovické skále, vyhlídkovou
baštu Rondela nebo Mechtildinu
vyhlídku. Na jih od Bílé věže stojí
dřevěná stavba na kamenných
pilířích, z Bezručovy vyhlídky uvidíte zámecký areál, řeku
Moravici i širokou rovinu táhnoucí
se za Opavu do Polska.
Vynechat byste neměli ani zbytky
vojenských opevnění, takzvaných

Nejstarší zvony
na Opavsku
Další turistickou zajímavost města
najdete nedaleko zámecké brány. Věž kostela sv. Petra a Pavla
z 16. století sahá do výšky 37 metrů
a jsou v ní umístěny nejstarší zvony
na Opavsku. Východně od hradeckého zámku na kopci se nachází

Bezručova vyhlídka, foto: Hradec nad Moravicí

šancí, postavených po slezských
válkách v 18. století. Ty daly jméno i rozhledně Šance, ke které se
dostanete po turistických stezkách
z Hradce nad Moravicí.
Zájemci o technické památky jistě
ocení Weisshuhnův papírenský
náhon z roku 1891 v údolí Moravice.
I když se tady od roku 1966 už dříví
neplaví, je stále funkční a dodává
do papírny vodu.

Za sportem i kulturou
Město nabízí opravdu pestré sportovní vyžití, okolní krajinu nemusíte
poznávat jen při pěších nebo cyklistických výletech, ale také při projížďkách na koních. V letních měsících
láká k návštěvě městské koupaliště vyhlášené kvalitou vody a rodinným prostředím.
V Hradci nad Moravicí se po celý
rok koná i řada kulturních a společenských akcí, velmi oblíbené jsou
romantické svatební obřady na zámku. Do období první republiky se
přenesete při návštěvě Městského
kina Orion, které v roce 2017 slaví 90
let od své první projekce. A filmy pod
širým nebem pak můžete sledovat
v letním kině u Pivovarských sklepů.
Koupaliště, foto: Hradec n. M.

Nádherné údolí řeky
Moravice

Vyhlídkové místo Fialkový kopec, foto: m-ARK

Kostel sv. Petra a Pavla, foto: m-ARK

Město Hradec nad Moravicí
Opavská 265,
747 41 Hradec nad Moravicí
tel.: 553 783 922
www.muhradec.cz
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HOTEL BELARIA RESORT
Romantika pod pohádkovým zámkem

Zrekonstruovaný hotel láká na výbornou kuchyni,
špičkové wellness a překrásné okolí.
Hotel Belaria Resort má jedinečnou polohu, stojí poblíž Hradce nad Moravicí v nádherném
údolí řeky pod nejpohádkovějším
zámkem. Je vhodnou volbou
k relaxačním a rodinným pobytům
i k firemním akcím. Najednou se tu
může ubytovat až sto lidí.
Kvalitní gastronomický zážitek poskytuje stylová restaurace zaměřená
na moderní českou a sezonní kuchyni. Prostory hotelu přímo vybízejí k pořádání společenských akcí,
jako jsou oslavy, plesy či svatební
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hostiny. Velkokapacitní sál i menší salonky disponují moderním
technickým zázemím a jsou vhodné
pro kongresy, konference, firemní
školení, teambuildingy, workshopy, výstavy či večírky. Personál
zajistí kompletní cateringový servis
od degustačních menu až po bohaté rauty, vše dle přání a požadavků
zákazníka. Kvalita nabízených služeb a osobní přístup jsou zárukou
maximální spokojenosti.
Belaria Resort je jako stvořený pro
rodiny s dětmi, atrakce pro nejmenší jsou uvnitř i na zahradě. V letních
měsících je k dispozici venkovní
koupaliště s mírně slanou vodou.
Hotel nabízí víceúčelovou halu
s možností zahrát si badminton,
volejbal, tenis a další míčové hry.
Nově zrekonstruované je wellness,
saunové rituály poskytnou regeneraci a dokonalou relaxaci. Zájemci
mohou hýčkat tělo i duši v saunovém světě s finskou a infra-solnou
saunou, v některé z vnitřních či
venkovních vířivých van, v relaxační místnosti nebo si vybrat
z rozmanité škály masáží. Třeba tu
se špičkovou kosmetikou Pure Fiji.
Harmonii klidu a pohodlí navo-

Foto 5x: Hotel Belaria Resort

dí podzámecké procházky, ale také
spousta cyklostezek a tras pro pěší
turistiku, kterými je údolí Moravice
protkáno. Meandry řeky, okolní louky
a lesy lákají k výletům. Za návštěvu
stojí malebné zámky v Hradci n. Mor.
a Raduni, jen pár kilometrů vzdálená
Opava nebo třeba Weisshuhnův kanál.
Tento náhon z Moravice do žimrovické
papírny byl vyhlášen turisticky nejpozoruhodnějším unikátem v Moravskoslezském kraji.
Hotel Belaria Resort***
Žimrovická 663, 747 41 Hradec n. Moravicí
tel.: 553 652 536,
e-mail: recepce@belaria.cz
www.belaria.cz

Zámek
Raduň
Foto: m-ARK

Raduň byla od počátku 14. století
lénem opavských knížat. V roce 1475
přešla do rukou Tvorkovských z Kravař a posléze Bruntálských z Vrbna,
kteří zdejší kamenný hrad během 16.
a 17. století postupně přestavovali
na renesančně-barokní trojkřídlý
objekt. Následná proměna zámku
je spojena až s Larisch-Mönnichy,
za nichž byl v letech 1816–1827 opětovně adaptován, tentokrát pod vlivem novoklasicistní architektonické
elegance. V roce 1832 se do Raduně
přiženil Gebhard Blücher z Wahlstattu, vnuk proslulého pruského
vojevůdce. Za něj a jeho potomků
byly prováděny rozsáhlé, ponejvíce historizující proměny areálu
i samotného objektu. Po roce 1948 se
stav konfiskovaného blücherovského
velkostatku zásadně změnil. Užívalo

jej až 28 přídělců v čele se zdejším
státním statkem a místním národním výborem. Zahrady zanikly,
park zpustl; zámek samotný sloužil
od roku 1951 pro školské a bytové
účely. Do sítě zpřístupněných památkových objektů byl zařazen až v roce
1979 a po náročných opravách – již
v roli instalovaného zámku zřizovaného Okresním národním výborem
v Opavě – o pět let později otevřen
veřejnosti.
V současné době nabízí dvě
prohlídkové trasy, ilustrující nejen
reprezentační a privátní životní styl
panské rodiny během 19. a první
poloviny 20. století, ale také bydlení a každodenní režim početného
personálu i přijíždějících hostů;
jinde nevídané je rovněž obnovené
hygienické zázemí.
Oranžerie Raduň, foto: Zámek Raduň

Velký knihovní sál, foto: Zámek Raduň

Od roku 2004 mohou hosté areálu vstoupit do rekonstruované
oranžerie s květnou zahradou,
kterou nově doprovází restituovaná
zahrada bylinková a ovocný sad.
Již pátou sezonu je návštěvníkům
k dispozici komfortní návštěvnické centrum, vložené do opravené
barokní sýpky. Národní památkový
ústav jako stávající správce zámeckého areálu však nezapomíná ani
na postupnou komplexní revitalizaci patnáctihektarového parku.
PhDr. Eva Kolářová, kastelánka; 2017
Státní zámek Raduň
Zámecká 67, 747 61 Raduň
tel.: 553 796 203, 724 664 015
e-mail: radun@npu.cz
www.zamek-radun.cz
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Krajina břidlice, krajina příběhů…
Břidlice je fenoménem zdejšího kraje, území Nízkého Jeseníku má
největší ložiska ve střední Evropě.

Naučná stezka Dědictví břidlice, foto: Město Vítkov

Budišovsko patří neprávem mezi
opomíjené lokality. Změnit to má
projekt nazvaný Krajina břidlice.
Jeho cílem je přilákat turisty a seznámit je s historií i současností
této suroviny. Břidlice má na Budišovsku velkou tradici, používala
se tu od středověku jako zdicí,
obkladový a dlažební materiál.
V 18. století se z ní začala vyrábět
střešní krytina. V dobách největšího rozmachu průmyslu zde těžilo
přes padesát závodů. Množství
světových památek je dodnes
pokrytých sto let starou krytinou
z Krajiny břidlice.
Hlavním iniciátorem projektu je
Středisko volného času Budišov
nad Budišovkou. Nedaleký Vítkov

zrealizoval naučnou stezku Dědictví břidlice a malé Imaginárium
břidlice v Mokřinkách. Přestože
těžba a výroba tu skončila v roce
2010, dodnes jsou vidět břidlicové
haldy, staré štoly, lomy. Břidlice
ovlivnila příběhy lidí, přírody, řek,
obcí, měst. Krajina příběhů je ideálním místem pro strávení volného
času poznáváním a relaxací.

Imaginárium, foto: Město Vítkov

Na Vítkovsko
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stvím turistických tras a stejnojmennou cyklotrasou.
Významnou součástí Vítkovska je
Přírodní park Moravice s říčními
meandry a skalními útesy. Ráz
krajiny doplňují haldy vytěžené
břidlice, opuštěné doly a jezírka.
Nejvyšší kopec v okolí je Horka
u Klokočova vysoký 603 m. Těsně
pod jeho vrcholem již více než

60 let chovají koně – slezské noriky.
Při vyjížďce v sedle, kočáře nebo
konibusem se otevírají krásné výhledy na Jeseníky a Beskydy.
Informační centrum Vítkov
nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
tel.: 556 312 255, 739 005 789
e-mail: icvitkov@vitkov.info
www.vitkov.info

Ruiny hradu Vikštejn, foto: Město Vítkov
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, foto: Město Vítkov

Šestitisícový Vítkov leží uprostřed
zvlněné krajiny Nízkého Jeseníku.
K hlavním památkám patří farní
kostel Nanebevzetí Panny Marie
postavený v novogotickém stylu.
Starší je ale barokní hřbitovní kostel
zasvěcený rovněž Nanebevzetí Panny
Marie. Město je rodištěm Jana Zajíce.
Jeho hrob s náhrobkem od akademického sochaře Olbrama Zoubka
se nachází na místním hřbitově.
K historii Vítkova patří zřícenina
hradu Vikštejn. Nachází se pět
kilometrů od města na skalním
ostrohu nad řekou Moravicí. Z hradu se zachovaly jen části vysokých
hradeb se slepými okny a vlhké
sklepní místnosti. V areálu byla
vybudována vyhlídková věžička
s krásným výhledem do údolí
Moravice, které je protkáno množ-

ZA ZŘÍCENINOU HRADU VIKŠTEJN

Budišov
nad Budišovkou
Město na konci okresu, kraje, Jeseníků,
Oderských vrchů i železniční tratě.
Možná ale záleží na směru cesty. Třeba
je to všechno na začátku.

Břidlicové doly, foto: Město Budišov n. B.

Budišov nad Budišovkou je výchozím bodem pro putování naučnými
stezkami Krajiny břidlice, které
měří přes 60 kilometrů. Unikátem je
zdejší Muzeum břidlice sídlící v budově bývalého barokního mlýna,
jenž je významnou architektonickou
památkou. Muzeum se zaměřuje
na vznik, zpracování a využití břidli-

ce. Mezi nejzajímavější exponáty
patří břidlicové hodiny, břidlicové
školní tabulky a pisátka, fosilie
rostlin a zvířat, které zkameněly
v břidlici. V roce 2015 muzeum prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. V obou
podlažích byla nainstalována nová
expozice, která byla rozšířena do interaktivní zahrady.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, foto: Město Budišov n. B.

Venku návštěvník uvidí břidlici
v přirozeném prostředí, navštíví
„netopýří“ štolu, splní zajímavé
kvízy, zahraje si na „břidlofon“,
vyzkouší si malování v kaligrafické
dílně. Muzeum shromažďuje unikátní sbírky fotografií, dokumentů
a nálezů z těžby břidlice. Jsou zde
jedinečné historické předměty,
dřevěné důlní vozíky, hornické a pokrývačské nářadí, výrobky z břidlice
a sbírka paleontologických nálezů.
Ve štípárně si lze vyzkoušet zručnost
při štípání a ořezávání břidlice.
U Muzea břidlice je kamenný most
ze 17. století se sochou sv. Jana Nepomuckého. Ve městě je zajímavý
barokní kostel Nanebevzetí Panny
Marie, který má netradičně orientované kněžiště k východu tak, aby
průčelí směřovalo k náměstí. Střecha kostela je krytá břidlicí. Vedle
stojí starý památník středověkého
práva – smírčí kříž. Kulturní památkou je městská radnice z roku
1635 s původním znakem města,
jehož součástí je i mlátek a želízko
jako vzpomínka na dávnou hornickou činnost ve stříbrných a olověných dolech. Významnou ukázkou
vrcholného baroka je budova fary.
Centrum města, v němž se nachází
několik architektonicky zajímavých
domů, je chráněnou památkovou
zónou.
Město Budišov nad Budišovkou
Halaškovo nám. 2, 747 87 Budišov n. B.
tel.: 556 312 030
e-mail: m.urad@budisovnb.cz
www.budisovnb.cz
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Hvozdnickým expresem
ZA KRÁSAMI ZDEJŠÍHO MIKROREGIONU

Území v jihozápadní části Opavska má dvě hlavní lákadla –
naučnou stezku Hvozdnice a výletní vlak Hvozdnický expres.
Mikroregion Hvozdnice je dobrovolný svazek jedenácti obcí
na Opavsku s celkovým počtem
téměř osmi tisíc obyvatel. Vznikl
v roce 2003 za účelem zlepšení
kvality života místních obyvatel
a oživení hospodářství, cestovního
ruchu a turistiky. Rozprostírá se
převážně v povodí říčky Hvozdnice. Podél této říčky se rozkládá
také přírodní rezervace Hvozdnice,
která je ceněna především botaniky
a biology.
Oblast je dobře dostupná díky
silničnímu tahu z Opavy do Olomouce, resp. silnice do Budišova
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na Budišovkou. V krajině se střídají
rozsáhlé lesy s poli, rybníky, říčkami a vodními nádržemi. Tuto
scenérii oživují siluety kostelů,
kaplí a staveb lidové architektury.
Mikroregion zkrátka nabízí ideální
podmínky pro turistiku a odpočinek. Historie, památky a zajímavosti jednotlivých obcí rozhodně
stojí za poznání.
Dřevěný větrný mlýn v osadě Choltice, foto: m-ARK

Hvozdnický expres, foto: Mikroregion Hvozdnice

Odkryvy ukážou
geologickou minulost
Hlavní devízou mikroregionu je
původní a čistá krajina, která zůstala zachována v přírodní rezervaci
Hvozdnice. Její součástí je naučná
stezka Hvozdnice nacházející se
v údolí stejnojmenné říčky mezi
Oticemi a Slavkovem. Nabízí patnáct zastavení a dva piknikové areály, které vytvářejí ideální prostředí
pro výlety. Informační tabule ná-

vštěvníky seznámí s lužním lesem,
rybníky a přilehlými mokřadními
loukami. Z bohaté flóry zaujme
v jarním období spousta kvetoucích bylin. Jedinečné prostředí je
přímo ideální pro život mnoha
druhů ptáků. Na několika místech
lze v odkryvech nahlédnout na geologickou minulost Země.
Kromě naučné stezky Hvozdnice jsou na území mikroregionu
ještě další dvě stezky – v Pilném
Mlýně a v Mladecku. Za návštěvu
stojí také přírodní památka Otická
sopka, větrný mlýn v Cholticích,
břidlicové lomy v Jakartovicích,
prameny uhličité kyselky ve Lhotce
u Litultovic nebo renesanční fresky
na litultovickém zámku.

Obnova
Hvozdnického expresu
Bezpochyby hlavním magnetem mikroregionu je tzv. Hvozdnický expres.
Letní turistický vlak zajišťuje provoz
na lokální železniční trati Opava –
Jakartovice – Svobodné Heřmanice
a zatím má za sebou tři sezony.
Historie trati číslo 314 sahá daleko
do minulosti. Před třemi lety,
přesně 122 let od začátku pravidelného provozu, byla osobní doprava z důvodu vysoké ztrátovosti
zastavena. Naposledy vyjely vlaky
Českých drah z Opavy do Jakarto-

vic 6. dubna 2014. Na trati zůstaly
jen nákladní vlaky svážející mletou
břidlici ze Svobodných Heřmanic,
případně dřevo z Mladecka. S touto
situací se nesmířili starostové obcí
mikroregionu a začali jednat. Hned
v květnu byla podepsána smlouva
mezi Mikroregionem Hvozdnice
a dopravcem Railway Capital, a. s.,
o provozování turistických vlaků.
Tři měsíce po zastavení osobní
dopravy už na malebnou trať vyjel
první Hvozdnický expres.

Hvozdnický expres a lidé kolem něj, foto: Mikroregion Hvozdnice

Vláčkem třeba
na svatební hostinu
Od té doby jezdí výletní vlaky
pravidelně vždy o víkendech
od začátku června do konce září.
Rozhodně se nepotýkají s nezájmem cestujících. Předloni byla trať
dokonce prodloužena z Jakartovic
Jednotlivé zastávky
Hvozdnického expresu:
• Opava-východ
• Kylešovice
• Otice
• Slavkov u Opavy
• Štáblovice
• Dolní Životice
• Litultovice
• Mladecko
• Jakartovice
• Svobodné Heřmanice

Hvozdnický expres, foto: Mikroregion Hvozdnice

až do Svobodných Heřmanic, kam
osobní vlak přijel po dlouhých deseti
letech. Kdysi trať vedla až do Horního Benešova, ale kvůli jejímu poddolování a poklesu půdy byla poslední
část úseku v roce 1970 zrušena.
Hvozdnický expres je úspěšnou značkou, speciálně pro něj Opavský železniční klub vydal pohlednici „Pozdrav
z výletu Hvozdnickým expresem“,
kterou je možné si zakoupit přímo
ve vlaku. Zajímavý exkurz do historie nabízí aktualizovaná brožurka
vytištěna u příležitosti 120 let trati
Opava východ – Svobodné Heřmanice (– Horní Benešov). A nakonec jeden nevšední dárek. Dopravce nabízí
možnost objednat si vlak šitý přímo
na míru přáním zákazníka. Vypraven
už byl třeba svatební Hvozdnický
expres…
Mikroregion Hvozdnice
www.mikroregionhvozdnice.cz
Hvozdnický expres
http://hvozdnickyexpres.cz

Naučná stezka Hvozdnice, foto: Mikroregion Hvozdnice
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SI CENÍ SVÉHO ZÁMKU, NA OPRAVU PŘISPÍVAJÍ I OBČANÉ
Neplachovice leží na Opavsku
a mají necelou tisícovku obyvatel.
Atraktivní je místní empírový
zámek. Letos zde zahájí již pátou
návštěvnickou sezonu. Zámek patří
obci a otevřený je o víkendech
od začátku června do konce září.
Expozice se každoročně mění,
v letní sezoně je místem kulturních
a společenských akcí. Oblíbené je
letní kino, závody historických automobilů a motocyklů Veterán rallye, Advent na zámku nebo zahájení a ukončení sezony. V budoucnu
by se zámek měl stát kulturně společenským centrem. Pro tyto účely
je nutná jeho rekonstrukce, obec
proto uspořádala veřejnou sbírku,
z níž byla pořízena část projektové
dokumentace. V posledních dvou
letech je vyhlášena také akce Kup si
svou cihlu, která má za cíl podpořit
výstavbu nového oplocení zámeckého parku. Každý, kdo přispěje
částkou alespoň padesáti korun,

dostane papírovou cihličku. Dárce
bude zapsán do listiny zveřejněné
na webových stránkách obce, kde
jsou také umisťovány fotografie
z průběžné výstavby oplocení.
Obec se může pochlubit i kulturní
památkou. Tou je historický vodní
mlýn z poloviny 16. století. Byl
funkční do roku 1943, ale zařízení

Obec Neplachovice
Na Návsi 16, 747 74 Neplachovice
tel.: 553 662 221
www.neplachovice.cz

Budova vodního mlýna, foto: Neplachovice
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mlýna dodnes zůstalo neporušeno.
Jeho majitelem je pan Jan Maške, po domluvě s ním je možné
do domu s č. p. 60 nahlédnout.
U vchodu do hřbitova blízko školy
má pomník český hudební skladatel Pavel Křížkovský. Původně
měl být postaven o pár kilometrů
dále v jeho rodných Holasovicích,
ale tehdejší německé zastupitelstvo obce bylo proti, a proto padla
volba na Neplachovice. Odhalen
byl roku 1910, je z pravé černé žuly
a stojí na něm nápis: Tvůrci české
hudby Pavlu Křížkovskému vděční
Slezané.
Návštěvník obce by neměl vynechat ani kostel sv. Jana Křtitele, jehož existence je doložena již k roku
1257. Na své si přijdou i cyklisté,
zámeckým parkem prochází značená cyklostezka navazující na Slezskou magistrálu.

Pomník skladatele Pavla Křížkovského,
foto: Neplachovice

Empírový zámek, foto: Neplachovice

Neplachovice
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Úvalno
CHYSTÁ OTEVŘÍT
KOUPALIŠTĚ
NA PŘÍRODNÍM
PRINCIPU

Předloni na podzim přišla obec se
zajímavým experimentem, který se
dá považovat za předchůdce dnes
tolik populárního bikesharingu.
Spíše z recese nechala opravit dvě
stará kola, nastříkala je narůžovo
(tato barva kol se prý nejméně
krade) a volně umístila v obci.
Následovala výzva na sociální síti,
že kola jsou volně k použití ať už
místním občanům nebo turistům.
Jedinou podmínkou bylo, aby kola
vždy zůstávala postavena na viditelných místech. Tento „projekt“ se
setkal s nebývalou odezvou nejen
občanů obce. Lidé oceňovali především originální zajímavý nápad,
který zaujal i řadu médií a webových informačních portálů. Aniž
by si to v Úvalně tehdy uvědomili,
jejich obec byla první v Moravskoslezském kraji, která spustila bikesharing. Ten přitom bývá téměř
výhradně doménou velkých měst.
Dnes už v Úvalně mají takových
kol osm a svůj „vozový park“ dále
rozšiřují. Občané totiž sami přinášejí další kola a ozývají se i lidé
z okolních vesnic.

68

MORAVIA magazín

Turisté mohou obec
a její okolí poznávat
také ze sedla
netradičního
růžového kola.

A kam všude může turista
na růžovém kole dojet?
Zajímavých míst v obci i okolí je
dost. Nad vesničkou se nachází
rozhledna úvalenského rodáka
Hanse Kudlicha, poslance říšského
parlamentu. V interiéru dvaadvacet
metrů vysoké kamenné věže jsou
dvě vyhlídkové plošiny, ale také
Kudlichovo mauzoleum a expozice i spousta dokumentů o obci.
Z rozhledny, která se podle jména
vrcholu někdy nazývá také Strážiště, se otevírají pěkné výhledy na Je-

seníky, Beskydy, další rozhlednu
Cvilín, zříceninu hradu Šelenburk
či polskou obec Branice.

Obec má vlastní muzeum
i galerii
Další atraktivitou je zajímavé Retro
muzeum. Vzniklo z darů občanů
a nadšenců, kteří chtěli oživit prostory bývalé fary. Místní prohledávali
své půdy a stodoly, hledaly se věci,
které by se jakkoliv hodily do muzea.
Dnes je zde kuchyň, ložnice, obývací
pokoj s jídelnou i koupelna. Jeden
Muzeum, foto: Obec Úvalno

Obec Úvalno byla založena
ve 13. století na místě pravěkého sídliště. Leží na samém
úpatí Jeseníků mezi Krnovem
a Opavou a má okolo tisíce
obyvatel.

Rozhledna, foto: Obec Úvalno

Foto: Obec Úvalno

pokojíček je rájem pro malé i velké
holčičky, protože v něm je výstava
panenek.
Hned naproti muzea je rychta, dříve
nazývána sýpkou. Tato jedinečná
kulturní památka se proměnila
v galerii, která představuje historii
i současné umění. Původní selské
stavení disponuje členitými výstavními prostory, takže zanedbaná

Rozhledna Ježník, foto: m-ARK

a nevyužitá budova se proměnila
v kulturní centrum obce. Díky galerii
je ve Slezsku ojedinělá sýpka z roku
1699 veřejnosti přístupná i zevnitř.

První biotop
Úvalno se může pochlubit ještě
jedním zajímavým primátem. Začátkem léta bude otevřena Plovárna na Výsluní, která se stane prvním přírodní koupacím biotopem
v Moravskoslezském kraji. Kromě
nádrže budou v provozu i tři
jezírka a laguny s bahenními rostlinami, v nichž se bude voda čistit.
Biotopové koupaliště pojme až tři
stovky lidí. Stojí na místě bývalého
koupaliště, které bylo uzavřeno

před více než patnácti lety. Díky
své netradiční poloze na kopci nabídne biotopová plovárna jedinečný výhled do širokého okolí.
V Úvalně je dále pozoruhodný
zdejší původně gotický farní kostel
svatého Mikuláše ze 14. století,
později upravený do barokního
stylu. Rekonstrukce se dočkala
barokní boží muka. Do deseti
kilometrů od obce jsou vzdáleny
další turistické atraktivity – zřícenina hradu Šelenburk a rozhledny
Cvilín a Ježník.

Obecní úřad Úvalno
Úvalno 58, 793 91 Úvalno
tel.: 595 176 278
podatelna@uvalno.cz
www.uvalno.cz
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Úzkokolejná dráha Osoblaha – Třemešná ,foto: Slezské zemské dráhy o.p.s.

MIKROREGION
OSOBLAŽSKO

Historickým vláčkem
po úzkokolejce
do kraje loupežníka
Hotzenplotze
Bohem zapomenutý kraj. Panenská krajina Osoblažska se přitom
může pochlubit několika unikáty.
Svazek obcí Mikroregion – Sdružení
obcí Osoblažska tvoří třináct obcí
a jedno město. Rozkládá se na území
celého osoblažského výběžku, tvoří
ucelenou oblast, v níž žije na deset
tisíc lidí. Návštěvníkům rozhodně má
co ukázat – devízou je romantická
a místy téměř neporušená příroda.

70

MORAVIA magazín

Rozmanitá a členitá krajina nabízí širokou síť turistických a cyklistických
tras. Milovníky kultury potěší řada
památek. Nechybí možnosti sportovního vyžití a rekreace, k dispozici
jsou koupaliště a sportovní areály.
V obcích se konají zajímavé kulturní
akce.

Unikátní úzkorozchodná
železnice
Hlavním turistickým lákadlem
malebného kraje je už přes sto let
úzkorozchodná železnice z Třemešné do Osoblahy. Jízda na dvacetikilometrové trati s devíti zastávkami trvá tři čtvrtě hodiny. Vede
lesnatým úsekem říčky Osoblahy,
kolem zříceniny Fulštejna směřuje
do Bohušova a dále k cíli na okraji
Osoblahy u česko-polské hranice.
Trať měla být v minulosti opakovaně zrušena, k čemuž naštěstí nikdy
nedošlo. Dnes je poslední úzkokolejkou, na které zajišťují pravidelnou osobní přepravu České dráhy.
V letní sezoně jezdí turistické vlaky
Slezských zemských drah vedené
parní nebo historickou motorovou
lokomotivou.
Parní vlak vyjíždí poprvé v roce
vždy 8. května na Slavnostní
zahájení turistické sezony na Oso
blažsku. V červnu návštěvníky
sveze každou sobotu s tím, že
na konci měsíce je čeká Den dráhy.
V červenci a srpnu jezdí parní vlak
s Pivním vagonem každou sobotu, neděli a svátek. Mezi oblíbené
akce patří např. Strašidelný vlak
do strašidelného zámku ve Slezských Rudolticích na konci srpna
nebo Gastrovlak, který je vypravován začátkem září na Gastrofestival
do Osoblahy. V září jezdí parní
vlaky jen v sobotu. Sezonu uzavírají listopadový Svatomartinský
parní vlak, který veze návštěvníky
na husu do Bohušova a Mikulášský
vlak pro všechny děti s Mikulášem, čertem a andělem začátkem
prosince.

Židovský hřbitov
v Osoblaze
O Osoblažsku se často mluví jako
o poslední nádherné, turismem nezasažené oblasti u nás. Bývá ozna-

Krajinou zámků,
rozhleden...

Osoblaha – židovský hřbitov, foto: m-ARK

…a bludných balvanů
Největším střediskem je Město Albrechtice s více než třemi
a půl tisíci obyvateli, kde je pěkné
náměstí a mohutný kostel Nanebevzetí Panny Marie. Na nedalekém
Hraničním vrchu stojí unikátní
dvojrozhledna, která vznikla
propojením nepoužívaných věží
pro přenos telefonního signálu.
Obci Liptaň vévodí velký kostel
Nanebevzetí Panny Marie vystavěný z neomítnutých červených
cihel. Kousek odtud je dřevěná
rozhledna Strážnice. Zážitek slibuje
i návštěva zaniklé obce Pelhřimo-

Rozhledna na Hraničním vrchu, foto: m-ARK

vy, ve které se postupně obnovuje
zničený kostel sv. Jiří. K typickým
fenoménům zdejší přírody patří
balvany. Liptaňský bludný balvan je
největší ve volné přírodě u nás. Osamocený balvan pochází z jižního
Švédska, jeho hmotnost se odhaduje
na 4700 kg. Nachází se vedle cesty
u mostu přes potok. Menší kolekce
bludných balvanů je zajímavým exponátem muzea na zámku ve Slezských Rudolticích.
Maskotem Osoblažska je Hotzenplotz (Osoblaha = německy Hotzenplotz). Pohádky o tomto loupežníkovi znají děti po celém světě. Díky
spisovateli Otfriedu Preusslerovi je
dnes Osoblažsko v zahraničí známé
jako kraj loupežníka Hotzenplotze.

Mikroregion –
Sdružení obcí Osoblažska
Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha
tel.: 554 646 200
mikroregion.osoblazsko@seznam.cz
www.mikroregion-osoblazsko.cz

Foto: Mikroregion Osoblažsko

čována za Bohem zapomenutý kraj.
Zdejší úrodná končina dala tomuto
místu jméno Haná severu. Krajina
nedotčená průmyslem a dopravou
je jakýmsi přechodem mezi drsnou
oblastí Jeseníků na jihu a úrodnými
slezskými nížinami na severu.
Metropolí mikroregionu je Osoblaha. Historie malého slezského
městečka sahá do 13. století, což
dokládají zbytky středověkých
hradeb. Za návštěvu rozhodně stojí
pozoruhodný židovský hřbitov se
spoustou náhrobků, z nichž některé
pocházejí až ze 17. století. Osoblaha byla v březnu 1945 osvobozena
Rudou armádou jako první místo
na českém území. Během těžkých
bojů však byly zničeny všechny
historické památky včetně kostela
a náměstí.

V nádherné přírodě lze kombinovat pěší a cykloturistické výlety.
Právě pro cyklovýlet je idylický
kraj ideálním místem, navíc většina
tras je nenáročná. Vstupní branou
do oblasti jsou Linhartovy, kde
se dochoval pěkný zámek. Zdejší
zámky jsou samostatnou kapitolou,
dlouho byly uzavřeny a některé
sloužily jako sklady. Přístupný je
vedle Linhartov ještě ten ve Slezských Rudolticích. Zámky jsou
i ve Slezských Pavlovicích a Dívčím
Hradu. Ten je už z dálky viditelnou
dominantou obce. Zámek s mohutnými věžemi vznikl přestavbou
středověkého hradu. Zchátralému
zámku se snad blýská na lepší časy,
nedávno jej získal nový majitel
a chce jej zpřístupnit veřejnosti.

MORAVIA magazín

71

AKTIVNÍ ODPOČINEK
V TURISTICKÉM CENTRU OSOBLAŽSKA

Osoblažská úzkokolejná dráha, foto: Bohušov

Bohušov s necelými pěti sty obyvateli
je ideálním místem pro aktivně strávenou dovolenou. Obec, považována
za turistické centrum regionu, vlastní
rekreační areál s kempem, kde se lze
ubytovat v chatkách nebo ve stanech. V areálu jsou tenisové kurty,
fotbalové hřiště a rybník. Ubytování
nabízí i Penzion Pod Duby v krásném
prostředí mezi starými duby u jezírka.
Katastrem obce vede mezinárodní
cyklotrasa Opavice, na kterou se
napojují regionální cykloturistické
stezky. Nenáročné jsou Trasa pro
rodiče s dětmi a Neznámým známým
Osoblažskem, pro trénované cyklisty
je určena Cesta Pradědovou zemí.
Památky zastupuje původně gotický

kostel sv. Martina, který byl barokně
upraven a do dnešní podoby přestavěn na začátku 19. století. V obci
leží rozsáhlá zřícenina středověkého
hradu Fulštejn chráněná jako kulturní
památka. Hrad naposledy fungoval
za třicetileté války, tehdy sloužil jako
opěrný bod švédské armádě.
Milovníci rybaření si mohou zakoupit povolenku a zachytat si ryby
v obecním rybníku Pod hradem nebo
v Povelickém rybníku.

Obecní úřad Bohušov
Bohušov 15, 793 99 Bohušov
tel.: 554 642 121, www.bohusov.cz

Bohušov – rekreační areál s kempem, foto: Bohušov

REGENERAČNÍ POBYTY
• pro regenerace vitálních a životních sil
výhradně přírodními prostředky
• zbavení se psychického napětí
na podporu harmonizačních procesů
WELLNESS a ZÁŽITKOVÉ POBYTY
• masáže, koupele, zábaly
• detoxikace
• saunový svět
• harmonizační a testovací procedury
• kosmetické služby

Regenerační centrum a hotel

HARMONIE***
V Harmonii najdete cestu
ke svému tělu i duši

Překrásné prostředí hostýnských hor a příznivé klimatické
podmínky, poutní místo Svatý Hostýn s bazilikou Nanebevzetí
Panny Marie, vyhlídkovou věží a Jurkovičovou křížovou cestou,
to vše doplněné odbornými službami v idylickém hotelu
působí na dokonalou harmonii – souznění přírody, těla i duše.
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Regenerační centrum HARMONIE
Poutní 594, 768 72 Chvalčov
MORAVIA magazín tel.: 573 378 840, harmonie.hotel@quick.cz
www.harmonie-regencentrum.cz

vlastní restaurace, bar, terasa, vnitřní
i venkovní bazén, bylinná a okrasná
zahrada

Zřícenina hradu Fulštejn,
foto: m-ARK

Bohušov

NÁVŠTĚVA ZA POZNÁNÍM
„SLEZSKÉHO VERSAILLES“
V osoblažském výběžku
u hranic s Polskem leží Slezské
Rudoltice. Dominantu obce
tvoří barokní zámek s bohatou
historií. Postaven byl na místě
středověké tvrze. V 18. století se
stal jedním z kulturních center
Slezska. Získal značný věhlas
a přezdívku „slezské Versailles“.

Slezské
Rudoltice

Zámek, foto: Slezské Rudoltice

V zámeckém parku stály sochy,
fontány a vodopády. Procházely
se zde evropské osobnosti, mezi
vzácnými hosty byl mj. pruský král
Fridrich II., synovec zdejší markraběnky. Největšího rozkvětu dosáhl
v 18. století za Alberta z Hodic,
zakladatele a prvního velmistra
vídeňské zednářské lóže, kdy se
zámek stal jedním z kulturních

center Slezska. Bývalou nádheru
zámku připomíná i Ján Kollár
v poemě Slávy dcera. Ze zámeckého parku se dochovala pouze
malá část, která prošla kompletní
revitalizací ve stylu anglických
a francouzských zahrad. Atraktivní
expozice představují historický
nábytek, zbraně, tradiční paličkovanou krajku. Na zámku jsou

pořádány vernisáže umělců a kulturní akce. Areál nabízí ubytování
ve dvou zámeckých apartmánech.
Obec Slezské Rudoltice
793 97 Slezské Rudoltice č. 64
tel.: 554 656 105
podatelna.sl.rudoltice@seznam.cz
www.slezskerudoltice.cz

Stáhnout v
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Pětadvacet let existence si v letošním roce
připomíná státní podnik Lesy České republiky.
I když ve srovnání se stářím lesa nejde o dlouhou
historii, podnik se za čtvrtstoletí musel vyrovnat
s řadou mimořádných situací a výzev.

Lesy České republiky
slaví čtvrtstoletí
Podzimní Jeseníky, foto: m-ARK

Jednou z nich byly majetkové
restituce, kdy se plocha státních lesů
snížila o téměř 500 tisíc hektarů.
A podnik musel zvládnout i přírodní
katastrofy. Například v roce 2007
udeřila vichřice Kyrill, která poničila
přes pět milionů metrů krychlových
dřeva. Jednalo se o největší pohromu od roku 1870. Nyní podnik
obhospodařuje zhruba polovinu lesů
v Česku a pečuje o třetinu délky vodních toků a bystřin.
Les jako zdroj dřeva tvoří přirozenou
součást naší kulturní krajiny. Hospo-

dářský les je po staletí v péči lesníků,
kteří si své vědomosti předávají
a o jeden les se tak stará několik generací. Stejně jako zemědělci sklízejí
svá pole, je i těžba lesa přirozenou
součástí tohoto koloběhu. Na místě
původního vznikne les nový.
Vedle ekonomického přínosu lesů
je důležitá jejich vodohospodářská
funkce a ochrana půdy. Lesy plní
také rekreační funkci, což vnímá
každý jejich návštěvník. Státní
podnik Lesy ČR podporuje turistické značení, buduje naučné stezky,

Malá Morávka-Karlov, foto: m-ARK
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ale také odpočívadla a lavičky. To vše
díky Programu 2020, jenž si klade
za cíl dbát o veřejný zájem ve státních lesích a zlepšovat podmínky
pro pobyt lidí v něm.

www.lesycr.cz
www.facebook.com/lesycr.cz

Meandry Moravy u Strážnice, foto: m-ARK
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Bílá Opava, foto: m-ARK

Vydejte se do lesů
za poznáním
i odpočinkem

NPP Landek, foto: Lesy ČR

Ve Slezsku najdete mnoho turisticky
atraktivních míst, o která se starají Lesy ČR.
Ve spolupráci s městem Třinec
vybudovali lesníci v roce 2016 discgolfové hřiště s 9 koši v Třineckém
lesoparku, který se tak stal
zónou aktivního odpočinku.

Černý les II., foto: Lesy ČR

Léčivý pramen Židlo

Lesy České republiky, s. p.
www.lesycr.cz

PP Turkov, foto: Lesy ČR
NS Jahodná, foto: Lesy ČR

Další zajímavé lokality najdete
na území Lesní správy Opava. Pro
výlety na kole je ideální okolí obce
Bělá a nezapomeňte si udělat pře
stávku u pramene Židlo. Historie
pramene, vyvěrajícího na povrch
z velké hloubky v lese Pavlačka, je
velmi bohatá. Bělská voda pomáhala lidem i zvířatům už v 19. století, používala se třeba při léčbě
očních zánětů nebo ekzémů. Dnes
je pramen veřejnosti přístupný.
Vyzkoušet si můžete i léčebné
bazénky založené na Priessnitzově
metodě. Nedaleko pramene najdete
pstruhovou farmu, kde si v krásném prostředí vychutnáte rybí
pochoutky.

Léčivý pramen Židlo, foto: m-ARK

Především cyklisté vyhledávají lužní lesy v Chráněné krajinné oblasti
Poodří. Nad soutokem řeky Odry
a Ostravice v Petřkovicích najdete
lesní porosty NPP Landek s více
než 150 let starými buky i teplomilnými rostlinami.
Šilheřovický les protíná cesta
spojující Landek v Petřkovicích
s lipovou alejí, která vede do parku v Šilheřovicích. Podél cesty
obnovila Lesní správa Ostrava informační tabule, z nichž se dozvíte
více o historických událostech
v této lokalitě. Nedaleko hlavní
cesty Šilheřovického lesa se nachází další dvě přírodní rezervace
– Černý les I. a II.
Vyrazit můžete také do lesa na pomezí Třebovic, Martinova a Poruby. Porost u hrází bývalých rybníků
s duby starými téměř 200 let byl
vyhlášen přírodní památkou
Turkov. Když sem přijdete na jaře,
okouzlí vás záplava žlutých kosatců
v okolí tůní a podmáčených olšin.
Příjemná je procházka nad nemocnicí v Třinci – Sosně, kde Lesní
správa Ostrava obnovila naučnou
stezku Jahodná i se studánkou.
Středně náročná trasa dlouhá 4 km
má 12 zastavení.

Třinecký lesopark, foto: Lesy ČR
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Klára Matúšů – autorka kreseb

JE TURISTICKÝM LÁKADLEM HLAVNĚ PRO DĚTI

Málokdo tuší, jaká nádherná
zákoutí skýtá Poodří – Moravské
Kravařsko. Tato neprávem opomíjená oblast se nachází na území
Mikroregionu Odersko, Regionu
Poodří, protíná Bílovecko a zahrnuje
města Fulnek a Studénka. Hlavním
tahákem turistické lokality pro
cílovou skupinu rodin s dětmi je
tzv. Pohádkové Poodří, návštěvníci
se při svých toulkách mohou vydat
třeba za skřítkem Floriánkem nebo
princeznou Terezkou. Atraktivní
produkt podpořený dotací Moravskoslezského kraje a ROP Moravskoslezsko blíže přibližuje Pavlína
Ambrosch, ředitelka Destinačního
managementu turistické oblasti.
Co je vlastně Pohádkové Poodří?
Funguje to tak, že děti navštěvují
různé objekty v regionu. Na začátku putování dostanou Vandrbuch,
což je pohádkový pas s vyznačenými místy. Jejich úkolem je nasbírat
alespoň pět nálepek skřítků. Tu
dostanou za návštěvu každého
pohádkového zastavení, včetně
prstového maňáska. Za pět nálepek
obdrží divadélko. Celý vyplněný
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Vandrbuch znamená zařazení
do celoročního slosování, v němž
výherci získávají třeba ručně šitou
loutku nebo zámecké ubytování,
takže princezny mohou snít svůj
sen v postelích s nebesy.
Kam se podíváte?
Za všechny uvedu třeba katovnu
v Odrách, krásnou vycházku k Balerovu větrnému mlýnu ve Spálově,
nostalgie na návštěvníky dýchne
v Muzeu venkovského života
ve Skotnici, nádherný je Mendelův
rodný dům ve Vražném. Za návštěvu stojí Vagonářské muzeum
na zámku ve Studénce, které nabízí
questing trasu pro děti i dospělé,
nebo nově Sedlnice, kde jsou na jaře
v nivách Odry velké plochy sněženek. Rozhodně bych doporučila
i návštěvu bíloveckého muzea, jehož
součástí je pohádkové sklepení.
Každý z objektů nabízí něco jiného.

Wesselsky v Loučkách u Oder
hlídá Rarášek, skřítek Puškvoreček
bydlí v Muzeu obce Albrechtičky
a na zámku v Bartošovicích přespává víla Rusalka. Všechny postavičky mají své pozitivní příběhy,
něco je ze starých knížek, pověstí
a legend, něco jsme si vymysleli.
Návštěvníci si prý mohou domů
odnést také pohádkovou minci.
Na třech místech si ji mohou i sami
vyrazit, což má hlavně u dětí velký
ohlas. Z jedné strany je vždy rybka
s korunkou jako symbol Pohádkového Poodří a z druhé pak skřítek
charakteristický pro dané místo.
Takže v Bílovci jsou to picmochové, ve Fulneku princezna Terezka,
ve Studénce bludička Kotvička.

A v každém z nich mají svůj domov skřítci...
Přesně tak, třeba známou Záchrannou stanici v Bartošovicích
osídlil skřítek Kulíšek, vodní mlýn
Expozice katovna, foto: Mikšová

Foto: Poodří – Moravské Kravařsko

Pohádkové
Poodří

Lákadlem turistické lokality jsou
nádherná zákoutí řeky Odry.

Splnil produkt Pohádkové
Poodří očekávání?
Hlavním smyslem je podpora cestovního ruchu, a proto
mohu říci, že nadmíru, až nás
to překvapilo. Návštěvností
některých objektů jsme byli
velice mile překvapeni. Některé
z nich je možné si prohlédnout
v kostýmech princezen, princů
či mlynářských chasníků.
Co byste návštěvníkům turistické oblasti Poodří – Moravské
Kravařsko ještě doporučila?
Jak už samotný název napovídá, dominantním prvkem celé
oblasti je řeka Odra se svými
nádhernými meandry a nivami,
soustavami rybníků, mokřadními loukami a unikátními lužními lesy. Krajinářsky jde o velmi
zachovalé území se spoustou
naučných stezek, Poodří je doslova ideální pro zájemce o pěší
turistiku a cykloturistiku. Jedinečnou přírodu zpestřuje řada
zámků a technických památek.
Namátkou uvedu třeba zámek
Kunín, který je jedním z nejcennějších barokních skvostů v celém kraji. Z hlediska
sportovního vyžití či rodinných
výletů zmíním alespoň oderský
HEIPARK Tošovice nabízející celoroční zábavu, relaxaci
i adrenalinové zážitky.
Na Youtube Pohádkové
Poodří si můžete prohlédnout animované pohádky
o našich skřítcích, popř. poslechnout audiopohádky.
Pohádkové Poodří
Pohádkové Poodří
www.pohadkovepoodri.cz

Za poznáním
malebné krajiny
i technických památek

Bartošovický rybník, foto: m-ARK

Území Chráněné krajinné oblasti Poodří se nachází v severovýchodní části
Moravské brány mezi obcemi Mankovice a Vražné nedaleko Oder a jižním
okrajem Ostravy. Dominantním prvkem je řeka Odra s nádhernými
meandry a nivami, soustavami rybníků, mokřadními loukami a unikátními
lužními lesy se spoustou vzácných rostlin a živočichů.
Nachází se zde i mnoho krásných
zámků a zachovalých technických
objektů. Barokní perlou regionu je
kunínský zámek, který nabízí stylové ubytování v postelích s nebesy.
Ubytovat se dá i v nádherném
renesančním zámku v Bartošovicích,
náročný návštěvník si může vyzkoušet bydlení na zámku v Jeseníku nad
Odrou. Zájemce o církevní turistiku
přiláká poutní místo Panna Maria
ve skále ve Spálově-Klokočůvku.
V Odrách stojí za pozornost kostel
sv. Bartoloměje s ukázkou hry
na varhany, expozice Oderského děkanátu a v nově zpřístupněné kapli
sv. Rodiny v Odrách se lze pokochat unikátním objevem v podobě
monumentální barokní scenérie.
Nejkrásnějším barokním chrámem
v Moravskoslezském kraji je kostel
Nejsvětější Trojice ve Fulneku, nádherné pohledy do krajiny se nabízejí
z ptačí perspektivy, např. z rozhledny oderského kostela sv. Bartoloměje, Olšové v Pohoři u Oder,
Kanihůry v Bílově či z vyhlídkové
věže kostela sv. Mikuláše v Bílovci.
Zde si zájemci mohou zahrát šachy
na obří kamenné šachovnici, která je
součástí plochy náměstí.
Region se může pochlubit bohatou
sítí cyklotras. Jsou vzájemně pro-

pojeny, některé spojují Poodří s okolím
a navazují na okolní cyklotrasy.
Právě cykloturistika je ideálním způsobem k poznání, na kole se dá většina
toho nejzajímavějšího projet za den.
Specifikem oblasti jsou dochované vodní
mlýny v Loučkách u Oder, Bartošovicích či
Bernarticích nad Odrou. V malebné přírodě
u obce Spálov stojí nejmenší větrný mlýn
holandského typu u nás a v Nových Dvorech u Bílovce najdete pěkný dřevěný mlýn.
Poodří má svůj Dům přírody, jehož expozice s interaktivními prvky a multimediálními panely
představuje
zdejší přírodu.
Návštěvník
se ocitne
pod hladinou
pooderské
tůně a zblízka
může zkoumat, co v ní
žije. Dům přírody je v areálu Záchranné
stanice v Bartošovicích.

www.moravskekravarsko.cz
Poodří – Moravské Kravařsko
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Muzeum Novojičínska –
Žerotínský zámek v Novém Jičíně
28. října 12, 741 11 Nový Jičín
tel.: 556 701 156
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz
www.muzeumnj.cz
Památník J. A. Komenského
ve Fulneku
Sborová 80, 742 45 Fulnek
tel.: 556 741 015
e-mail: fulnek@muzeumnj.cz
Zámek Kunín – Kunín 1
742 53 Kunín
tel.: 556 749 420,
e-mail: kunin@muzeumnj.cz
www.zamek-kunin.cz

Komenský ve Fulneku prožil
nejkrásnější část života.
Památník J. A. Komenského ve Fulneku, foto: Muzeum Novojičínska

Muzeum Novojičínska
PAMÁTNÍK J. A. KOMENSKÉHO VE FULNEKU
S Fulnekem je spjato jméno pedagoga, filozofa a kněze Jana Amose
Komenského. Poblíž náměstí stojí
památník se stálou expozicí věnovanou jednotlivým etapám jeho života
a díla. Osobnost „učitele národů“ je
představena se zaměřením na jeho
působení ve Fulneku. Památník Jana
Amose Komenského sídlí v budově,
která je součástí areálu bývalého
českobratrského sboru. Objekt je

národní kulturní památkou.
Komenský ve Fulneku pobýval
od roku 1618, působil jako rektor
školy a kazatel Jednoty bratrské.
Po porážce stavovského povstání
v roce 1621 musel město opustit.
Skrýval se, protože odmítl konvertovat ke katolictví. Sám prohlásil, že
ve Fulneku strávil tři nejkrásnější
léta života. Poznal tu svou první
ženu Magdalénu Vizovskou.

Ve Fulneku jsou tři podoby uměleckého ztvárnění jeho osobnosti.
V parku před památníkem je
bronzová plastika od Jana Štursy.
U příležitosti otevření první české
školy ve Fulneku (dnes ZŠ v České
ul.) byla odhalena plastika Jana Pelikána. V Žákovském háji je obelisk
s pamětní deskou věnovanou Komenskému, jehož autorem je sochař
Olbram Zoubek.

ZÁMEK KUNÍN

začala rozsáhlá rekonstrukce. Zámek
se z ruiny proměnil na barokní klenot.
Šestnáct pokojů ukazuje původní
bohaté historické sbírky od nás i ze
zahraničí. Prohlídka končí na zámec-

ké půdě, kde je unikátní komínový
systém, jedinečný ve střední Evropě.
Na zámku se konají výstavy a koncerty barokní hudby i různé kulturní
akce spojené s historií objektu.

Kunínský zámek patří k cenným
barokním stavbám na Moravě.
Původně na jeho místě stála renesanční tvrz, kterou v první polovině
18. století přestavěl v dvoupatrový
zámek vídeňský stavitel Johann
Lucas von Hildebrandt. V minulosti
byl na zámku jeden z nejmodernějších vzdělávacích ústavů v Evropě,
ve kterém se učil velký český historik František Palacký.
Na přelomu tisíciletí získala zdevastovaný zámek do majetku obec Kunín. Ve spolupráci s Muzeem Novojičínska, do jehož správy dnes patří,
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Zámek Kunín prošel proměnou
v barokní klenot.
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Zámek Kunín, foto: Muzeum Novojičínska

Muzeum je evropským
unikátem
V interiérech věžovité části nového
zámku se nachází jedinečné muzeum železniční dopravy. Vagonářské

muzeum s expozicí historie kolejové
dopravy tu sídlí už od roku 1956.
Zpracováním historických materiálů
je toto muzeum ojedinělým evropským unikátem. Historie výroby
ve Vagonce Studénka je zmapována
od roku 1900 až po současnost.
Návštěvníci si mohou prohlédnout
spoustu exponátů týkajících se
rozšiřování železnic na území České
republiky, zajímavou expozici o historii místní továrny na vagony včetně
zmenšených kopií vagonů a lokomotiv. Zejména pro malé návštěvníky je
atraktivní sál s modelovou dráhou,
v němž je umístěna funkční rozměrná
dráha se dvěma okruhy kolejiště.

na Školní naučnou stezku. Kotvice
představuje všechny krásy Chráněné krajinné oblasti Poodří – meandry řeky Odry, rybniční soustavu,
přirozené lužní lesy, pobřežní vegetaci, flóru a faunu a další skvosty
zdejší přírody. Stezka vede i kolem
železničních náspů původní tratě
ze Studénky do Štramberka.
K aktivnímu pohybu je možné využít i areál sportovního centra, jehož
součástí jsou bazén, brouzdaliště,
vířivá vana pro čtyři osoby, sauna,
bowling, solárium a areál minigolfu. Přízni návštěvníků se těší
i zimní stadion.

Vycházky do okolí i sport

Malý Bědný, foto: Studénka

Desetitisícová Studénka
je nejmladším městem
Novojičínska. Rozkládá
se v nádherné přírodě
obklopena rybníky
a loukami se zbytky
lužních lesů. Město
je rodištěm kardinála
Františka Tomáška.
Milovníci památek
Nový zámek, foto: Studénka
ocení církevní stavby –
kostel sv. Bartoloměje, kostel Všech
svatých a kapli sv. Anny. K chráněným kulturním památkám patří
i budovy starého a nového zámku.
Dnešní starý zámek byl vybudován
v renesančním slohu, později byla
postavena nová barokní budova, tzv.
nový zámek.

Vagonářské muzeum, foto: Studénka

Studénka

RÁJ PRO MILOVNÍKY
VLÁČKŮ A MAŠINEK

K vycházkám do panenské přírody láká téměř čtyřkilometrová,
celoročně přístupná naučná stezka
Kotvice. Začíná v bývalé oboře
v Nové Horce a končí u Pasečného
mostu ve Studénce, kde se napojuje
Informační centrum Studénka
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
tel.: 556 414 387
e-mail: infocentrum@mesto-studenka.cz
www.mesto-studenka.cz

Zámecká brána, foto: Studénka
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Bartošovice

Zámek, foto: Obec Bartošovice

Místo s nekonečnými zážitky, šité na míru
cyklistům, turistům, rodinám s dětmi i seniorům.

Střed obce, foto: Obec Bartošovice
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využívány k pořádání slavnostních
hostin, seminářů a školení. Od května
do října mohou návštěvníci zhlédnout
výstavní expozici o této oblasti rozdělenou do čtyř tematických celků.
Ve středu obce se nachází kostel sv.
Petra a Pavla, v němž se dochovaly
náhrobní kameny držitelů panství.
Vedle kostela je Meinertova hrobka,
romantická stavba z 1. poloviny 19.
století. Technickou kulturní památkou
je Bartošovický mlýn, který je zajímavý zachovalou technologií. Mlýn
se podařilo znovu uvést do chodu
od původního pohonu Francisovy
turbíny s palečným kolem a dřevěnými zuby až po poslední stroj. V blízkosti kostela je bývalá fara, v níž dnes
sídlí Záchranná stanice s návštěvnickým střediskem Dům přírody Poodří.
Oblíbenou akcí je výlov rybníků,
jehož součástí jsou Podzimní pooderské rybářské slavnosti s ochutnávkou
rybích specialit.
K procházkám přírodou láká pětikilometrová Zámecká naučná stezka.
Nabízí poznání současných přírod-

ních podmínek zemědělské krajiny,
přilehlých mokřadů, rybníků a lesů,
řeky Odry i kulturních památek obce.

Vzácný platan, foto: Obec Bartošovice

Obec se rozkládá v údolní nivě řeky
Odry, část jejího území leží v Chráněné krajinné oblasti Poodří. Zdejším
lákadlem je zámek, který patří k památkově nejhodnotnějším objektům.
Jako pozdně gotická tvrz se uvádí
už od roku 1490. Po přestavbách je
zámek dvoupatrovou čtyřkřídlou
budovou s arkádovým nádvořím.
Ve vstupní hale a v sálech prvního
patra se dochovaly prvky interiérové
výbavy z 19. století – balustrádové
zábradlí, dřevěné kazetové obklady,
kazetové dveře a dřevěné kazetové
stropy. Krásou a zachovalostí vyniká
knihovna s mramorovým krbem,
která dnes slouží jako obřadní síň.
Další reprezentativní prostory jsou

V zámeckém parku roste památný
strom, mohutný solitér zvaný
Josefínin je největším platanem
javorolistým u nás.

Obec Bartošovice
742 54 Bartošovice č. 135
tel.: 556 758 692 (obecní úřad)
556 720 490 (zámek)
e-mail: obec@bartosovice.cz
www.bartosovice.cz

Příbor

Příbor z ptačí perspektivy, foto: m-ARK

Do piaristických zahrad přímo z centra města
Piaristické zahrady v Příboře
lákají k relaxaci i kulturním
akcím, počítá se s oddáváním
snoubenců.
V říjnu roku 2015 byly po několikaleté rekonstrukci slavnostně otevřeny
zahrady piaristického kláštera. Od té
doby jejich romantické prostředí
slouží k relaxaci a trávení volného
času. Piaristická zahrada společně
s budovou piaristického kláštera je
největší kulturní památkou města.
Do revitalizovaných zahrad se
od podzimu loňského roku návštěvníci dostanou novým bezbariérovým
vstupem z centra města. Jeho součástí je zázemí – krytá odpočinková
zóna, informační panely, toalety.
Zahrady na ploše zhruba 5300 metrů
čtverečních jsou rozděleny do dvou
částí. Horní zahrada se skládá z několika zpevněných ploch, chodníčků
a malých hájků, uprostřed stojí
kašna. Hlavním prvkem je pódium

sloužící ke kulturním vystoupením.
Počítá se s komorními koncerty i oddáváním snoubenců. Spodní zahrada
je uspořádána jako odpočinkový sad
určený pro společenská posezení.
Tvoří ji louka s květinami a travnaté
plochy. Rozšíření původního areálu
piaristů o dolní zahradu vytvořilo
hlavní předpoklad propojení zahrad
i budovy kláštera s historickým
městským jádrem.
Projekt propojení zahrad s centrem
města byl poslední etapou dlouhodobé rekonstrukce areálu piaristického kláštera a zahrad. Na spolufinancování této etapy se podílelo
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
dotací z Národního programu
podpory cestovního ruchu ve výši
50 procent způsobilých výdajů, zbylé
prostředky uvolnilo město Příbor
z vlastního rozpočtu.
Opravený piaristický klášter a revitalizované zahrady nejsou jedinými
atraktivitami v Příboře. Za návštěvu

Piaristický klášter a jeho zahrady, foto: Robert Mročka

rozhodně stojí celá městská památková rezervace nebo např. rodný
dům světově proslulého psychoanalytika Sigmunda Freuda. Příbor
si za svou dlouholetou a cílevědomou snahu o obnovu a udržování
historického centra i jednotlivých
památek vysloužil titul Historické
město roku 2015.
Město Příbor
náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor
tel. 556 455 444
e-mail: info@pribor-mesto.cz
www.pribor.eu
MORAVIA magazín
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Obchodní centrum

FRÝDA

... nastartujte svá auta a vyrazte nejen za nákupy!

Obchodní centrum Frýda je již třetím rokem důležitým
obchodně společenským centrem, které jako jediné
ve Frýdku-Místku poskytuje širokou nabídku kvalitního
sortimentu a služeb pod jednou střechou.

Foto 2x: OC Frýda

Ve Frýdě to žije, pro letošní rok je připravena řada novinek a zajímavých akcí
Ideální velikost i poloha
Frýda se nachází v samotném
centru města a tím je pro mnohé
obyvatele nejlépe dostupná pěšky
z obou břehů řeky Ostravice. Centrum je snadno přístupné autem
i veřejnou dopravou, pro řidiče je
k dispozici velkokapacitní parkoviště v podzemních prostorách
budovy. Centrum poskytuje svým
zákazníkům výběr z více než 60
obchodů a různých služeb.

Vše na jednom místě …
nákupy i služby
Zákazníci zde naleznou kromě
supermarketu, množství prodejen
světoznámých módních značek, rychlých občerstvení, kavárny a 5D kina
řadu dalších služeb, jako jsou cestovní
kanceláře, banky, směnárna, lékárna,
prodejna tabáku, opravna obuvi a výroba klíčů, salon krásy a další.
Velkým plusem je stále rozrůstající
se nabídka doprovodných služeb.
Ke stávajícím patří volně dostupná
wi-fi síť, široká nabídka bankomatů,
dobíjecí stanice pro mobily a ekologická automyčka Ecoway. Centrum
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rovněž myslí na zdraví svých zákazníků, je vybavené automatizovaným
externím defibrilátorem (AED).

Místo k setkávání
Ve volných dnech se nákupní
centrum stává pro stále více rodin
cílem i náplní jejich volného času
a pro mnoho rodin plnohodnotnou
alternativou některých kulturních
akcí. Seženete vše, co potřebujete,
a zároveň můžete posedět a dobře se
najíst v restaurační zóně.
Během roku mohou zákazníci narazit na oblíbené akce (Dětská farma)
a poutavé interaktivní výstavy aj.
O všech připravovaných akcích jsou
zákazníci informováni prostřednictvím webových stránek a na facebookovém profilu.
Proto neváhejte a nenechte si propásnout pěkný den zaměřený nejen
na nákupy. Ve Frýdě to zkrátka žije,
každý si zde najde to své.

Obchodní centrum Frýda
Prodejny:
po–ne: 9:00–20:00
KFC
po–ne: 9:00–21:30
Supermarket Billa: po–so: 7:00–20:00
ne:
8:00–20:00
Parkování zdarma: po–so: 6:30–21:00
ne:
7:30–21:00

Obchodní centrum FRÝDA
Na Příkopě 3727
738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 437 783

www.ocfryda.cz
e-mail: info@ocfryda.cz
facebook.com/ocfryda
instagram.com/ocfryda

ROZHODNĚTE SE
A BUDE TO VÁŠ TRUMF
ŠKODA FABIA nebo ŠKODA YETI?

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů FABIA, FABIA COMBI a YETI: 4,5–5,8 l/100 km, 106–137 g/km

Ať už se rozhodnete jakkoli, s akční nabídkou TRUMF
získáte skvěle vybavený vůz za příznivou cenu.
Modely YETI a FABIA v provedení TRUMF vás potěší skvělou výbavou, která zahrnuje například
klimatizaci, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, rádio, přední mlhové světlomety, malý kožený
paket a další. ŠKODA FABIA TRUMF je nabízena včetně prodloužené pětileté záruky v rámci paketu
Mobilita Plus, s možností 50% cenového zvýhodnění na ŠKODA Předplacený servis a navíc s bonusem
za výkup vašeho stávajícího vozu ve výši 10 000 Kč.
Přijďte se na vlastní oči přesvědčit k autorizovaným partnerům ŠKODA nebo si objednejte testovací jízdu
na Infolince ŠKODA, tel.: 800 600 000. ŠKODA. Simply Clever
www.skoda-trumf.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTODRUŽSTVO
Beskydská 704
Frýdek-Místek
Tel.: 606 692 053
Tel.: 730 588 227

AUTODRUŽSTVO
Brandlova 5
Ostrava-Centrum
Tel.: 602 188 859
Tel.: 724 221 776

AUTODRUŽSTVO
Hlučínská 60
Ostrava-Přívoz
Tel.: 724 173 860
Tel.: 606 634 419

AUTODRUŽSTVO
Frýdecká 12
Český Těšín
Tel.: 730 588 216
MORAVIA
magazín
Tel.: 730 588
215
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