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,
Slezsko (Ostravsko a Poodří), Pálava a Lednicko-valtický areál,
Valašsko-Beskydy, Slovácko

MORAVIA magazín

3

8

Obsah
6
6
8
12
18
22
24
30
32
34
38
40
44
46
48
52
56
58
61
64
66
68
70
72
74
82
84
86
88
94
98
102
106
110

12

Marcela Vajceová-Hofmanová, rozhovor
Rožnov pod Radhoštěm překvapí výhledy na panoráma Beskyd
Rožnov pod Radhoštěm letos slaví 750 let
Živý klenot lidového stavitelství, Valašské Muzeum v přírodě, Rožnov p. R.
Valašská kuchyně
Bystřička není jen přehrada, jsou to i osobnosti
Valašské Meziříčí, město sportu zaslíbené
Poutní stezkou do Zašové
Horní Bečva se chlubí nejpříjemnějším klimatem v Beskydech
Hotel Duo slaví třicátiny
Prostřední Bečva ve znamení vody, dřeva a kamene
Soláň – umělecké srdce Beskyd
Resort Valachy, Velké Karlovice
Minipivovar, penzion a hospoda Pod Pralesem, Velké Karlovice
Resort Kyčerka a Grandhotel Tatra, Velké Karlovice
Sklářství, přes 150 let tradice na Valašsku
Valašsko – Horní Vsacko, zážitky pro každého
Vsetín, město plné dynamiky, kterou mu vdechl zdejší rodák
Valašská eiffelovka
Liptál, po stopách malíře valašských zbojníků
Horní Lideč, V betlémě
Radhošť, Pustevny a Lysá hora
Top 10 míst v turistické oblasti Beskydy-Valašsko
Beskydská magistrála
Dovolená na Bílé v Beskydech
Trojanovice vrací lesk Horečkám i Pustevnám
Horský Lanový Park Tarzanie
Pohankový mlýn U Šmajstrlů, Frenštát pod Radhoštěm
Z Velkého Javorníku do ožívajících Horeček
Příbor a Sigmund Freud
Frýdek-Místek, historická brána do Beskyd
Obchodní centrum FRÝDA, Frýdek-Místek
Čeladná, místo, kde to návštěvníka nikdy neomrzí...
Dominanta Těšínska, Malý Javorový vrch
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Valašsko
POHYBU ZASLÍBENÉ

Valašsko a jeho nezaměnitelné kouzlo
si získá každého, kdo vyhledává zdravý
horský vzduch, relax, sport, pohodu a neotřelé tradice. Vytváří je příroda, malebné
horské scenérie s typickými pasekami,
vytvářejí je pastviny se stády ovcí, stromy,
které mají své osudy, také staré kapličky
a kříže vyprávějící o starostech a radostech
zdejších lidí. Neodmyslitelné jsou i nejrůznější festivaly a setkání, lidové slavnosti
i gastronomické zážitky. Valašsko je plné
autentických příběhů a zážitků, nabije vás
životodárnou energií.
Cyklostezka Bečva, foto: m-ARK

minulostí, Rožnov pod Radhoštěm
s jedinečným skanzenem lidových
staveb a tradic, řadu kouzelných
vesniček. V Karolince můžete
obdivovat největší dřevěnou sochu
Madony v ČR, Velké Karlovice
upoutají desítkami historických
dřevěných staveb, mezi nimiž
vyniká téměř 300 let starý barokní kostel postavený ze dřeva bez

použití jediného hřebíku.
Jedinečností Valašska je rozmanitá nabídka relaxace a wellness.
Vyzkoušet můžete Pivní či Mořské
lázně v Rožnově pod Radhoštěm
nebo wellness služby v hotelích
v Horní Bečvě nebo jedinečné termální bazény s výhledem
na golfové hřiště v resortu Valachy
ve Velkých Karlovicích.
Velké Karlovice, foto: m-ARK

Na Valašsko se vyplatí vyrazit
pěšky nebo na kole. V žádné
jiné lokalitě milovníci aktivního
pobytu nenaleznou lepší nabídku
a rozmanitější spektrum zážitků.
Nádherná Cyklostezka Bečva
vede podél řeky Bečvy a jejích
přítoků. Okolní kopce a hřebeny
jsou protkány stovkami kilometrů
značených tras různé délky a různé
náročnosti, vyhledávané jak pěšími
turisty, tak vyznavači horských kol.
Jedinečné jsou cykloturistické
túry po Valašsku s průvodcem.
Nabídku doplňuje systém
bikeparků a singletracků
ve Vsetíně, Zděchově a Velkých
Karlovicích. Mají různou obtížnost
a uspokojí všechny kategorie
bikerů.
Při pobytu na Valašsku poznáte nejen krásná horská údolí, hřebenové
trasy s dalekými výhledy a turistickými chatami, ale také město
Vsetín s tajemnou templářskou

www.vychodni-morava.cz
Rozvoj, propagaci a prezentaci
cestovního ruchu v regionu
zajišťuje obecně prospěšná
společnost Centrála cestovního
ruchu Východní Moravy, kterou
v roce 2007 pro tento účel
založil Zlínský kraj.

Informace, tipy na výlety
či programy pro zdraví
hledejte na
www.vychodni-morava.cz
nebo www.vmnakole.cz
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Marcela Vajceová-Hofmanová

SOLÁŇ? ÚŽASNÁ
HISTORIE, KRÁSNÉ
MÍSTO PRO ŽIVOT A JINAK
SPOUSTA PRÁCE
Absolventka Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze
ve speciálním ateliéru keramiky
a porcelánu u profesora Otto
Eckerta a dcera jednoho
z nejpřednějších umělců Soláně
pana Karla Hofmana. Neúnavná
šiřitelka odkazu soláňských mistrů
– K. Hofmana, A. Schneiderky, J.
Kobzáně, F. Podešvy a dalších.
Velká bojovnice za „čistotu“ Soláně
a návrat časů, kdy si lidé byli blíž
a jeden druhému pomáhal.
Paní Vajceová, jaké jsou vaše vzpomínky
na dětství. Jak vás tatínek vychovával?
V prvé řadě musím říci, že to byl ten
nejlepší otec na světě, který se nám se
sestrou ohromně věnoval. Tatínek učil
ve Zlíně a posléze v Uherském Hradišti
na Umělecko-průmyslové škole. Byl to
vynikající pedagog, studenti ho milovali.
Z Hradiště jsme každý víkend vyráželi
do jeho rodné Jablůnky. Do kraje, kde
postavil dům, kde poznal svou lásku, naši
maminku, a který byl prostě jeho srdci
nejbližší. Byl Valach každým coulem,
jeho druhou velkou láskou byla Itálie,
byla to pro něho velká inspirace. Doma
se však vždy cítil jen na Valašsku.
Pokračování rozhovoru na str. 40–41
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Rožnov

pod Radhoštěm
překvapí výhledy
na panoráma Beskyd
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Pohled přes Jurkovičovu rozhlednu a Rožnov p. R. na panoráma Radhoště, foto: m-ARK
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Rožnov

pod Radhoštěm

letos slaví

Foto: m-ARK

Od první písemné zmínky o Rožnově pod Radhoštěm uplynulo letos právě 750 let. Kulaté výročí,
které se hned tak nezopakuje, je ideální příležitostí navštívit a naplno prožít osobité město na úpatí
Beskyd. Zvláště pak, když se velkoryse slaví. Domů si z oslav určitě odnesete pořádnou výslužku
v podobě nezapomenutelných a velkolepých zážitků.
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Hradisko – zřícenina hradu Rožnov, foto: m-ARK

Hlavní střípky 750leté rožnovské historie
S počátky jeho dějin je neodmyslitelně spojen Rožnovský hrad
na kopci Hradisko doložený k roku
1310. Chránil Moravu před nájezdníky z Uher, v jeho držení se vystřídali páni z Kravař, Cimburkové,
sedmihradský vévoda Petr i loupeživý rytíř Jan z Messenberka. Hrad
byl částečně rozbořen roku 1539
na rozkaz císaře Ferdinanda I.,
dnes je z něj pouze ruina.
Od roku 1548 až do 19. století vlastnili Rožnov Žerotínové.
Za jejich panování došlo ve městě
k rozvoji sklářství a tkalcovství.
Jejich vládu připomíná černý lev
na městském znaku. K roku 1687
je v Rožnově uváděna papírna,
od roku 1712 pivovar, který nechal
postavit Karel Jindřich ze Žerotína.
V letech 1748–52 byl ve městě poprvé vystavěn zděný kostel Všech
svatých.
Od roku 1796 roste známost
Rožnova coby klimatických lázní.
Oficiálně je založil tehdejší ředitel
panství Josef Drobník, na světovou
úroveň lázně později pozvedli lékaři František Polanský a Vladislav

Mladějovský. Pacienti se léčili žinčicí a vycházkami, později i koupelemi a elektroléčbou. Lázeňství zde
bylo na vrcholu počátkem 20. století, kdy byl Rožnov pro příznivé
klima řazen mezi nejlepší léčebné
lokality v Evropě a přirovnáván
ke švýcarskému Davosu nebo
italskému Meranu. Za léčbou nemocí dýchacího ústrojí i srdce sem
každou sezonu přijíždělo až 3000
hostů. Lázně byly bohužel zrušeny
v roce 1953, jejich jedinou viditelnou připomínkou zůstal Společenský dům v městském parku.
Mezi významné novodobé historické události Rožnova
patří vybudování železniční tratě do Valašského
Meziříčí v roce 1892
a založení Valašského
muzea v přírodě roku
1925. Po roce 1948 nastává rychlý rozvoj elektrotechnického průmyslu,
reprezentovaného národním podnikem Tesla
Rožnov. Příliv nových
pracovních sil podmínil

roku 1950 výstavbu nejstaršího
sídliště Záhumení, v němž žije
zhruba tisíc lidí. Sídliště je zároveň
trvalou expozicí sgrafit akademického malíře Jana Kobzáně, který
zde zejména přírodními motivy
vyzdobil vstupy domů nebo rámy
kolem balkonových oken.
V roce 2010 byla Rožnovu navrácena tradice vaření piva a také za pomocí Evropské unie byl ve městě
otevřen zrekonstruovaný pivovar.
Jeho součástí jsou také oblíbené
pivní lázně.

Rožnovský pivovar, foto: m-ARK
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Z jedné oslavy do druhé
Během celého roku 2017 budou v Rožnově
v rámci oslav 750 let probíhat více než tři
desítky akcí různého zaměření.

Rožnováci v záři
reflektorů
Již 3. března v 19 hodin odstartuje ve Společenském domě pořad
Rožnováci v záři reflektorů. Beseda
s rožnovskými rodáky, kteří se prosadili ve svých oborech, navazuje
na úspěšný, již dříve probíhající
cyklus. Hosty budou například
grafický designér Tomáš Nečas
alias Tom Garcy, operní pěvec Lukáš Bařák nebo třeba Petr Uličný,
jenž v ČR a následně v inovačním
centru při MIT University (Boston,
USA) vyvinul inteligentní zařízení
MouthMouse určené lidem s hendikepem. V neposlední řadě se
zde představí i Petrův bratr Adam
Uličný, výborný multiinstrumentalista a zpěvák.

Speciální jízdy historickým vlakem taženým parní lokomotivou, foto: Město Rožnov pod Radhoštěm

vždy stejné: z Valašského Meziříčí
do Rožnova se jede v 9.10 a 13.10
hodin, z Rožnova do Valašského
Meziříčí se vyjíždí v 11.00 a 15.00
hodin.

lázně a opomenout nesmíme ani
relaxačně-pohybovou zónu pro
děti nazvanou Dětské pohádkové
lázně.

Zápis do české knihy
rekordů

je atraktivní akce konaná každý rok
v jiné obci Valašska. Její jedenáctý
ročník proběhne letos 24. června
poprvé v Rožnově pod Radhoštěm,

se plánuje na Mezinárodní den dětí
1. června. Na Masarykově náměstí
se totiž očekává největší počet zpěváků, zpívajících píseň Rožnovské
hodiny.

Ovčácký den na Valašsku

Rožnov lázeňský
Rožnovské parní léto
ve spolupráci s Českými dráhami
proběhne od dubna do září vždy
jednu sobotu v měsíci. Oblíbené
parní vlaky vyjedou z Valašského
Meziříčí do Rožnova již v dubnu
na Bílou sobotu 15. dubna, dále budou následovat termíny 6. května,
10. června (Rožnov lázeňský),
8. července (Rožnovské slavnosti) a 16. září 2017. Odjezdy jsou

se uskuteční 10. června jako
jednodenní program zaměřený
na slavnou lázeňskou historii. Bude
se odehrávat na mnoha místech
města s cílem oživit lázeňskou
atmosféru, kdy městem korzovali lázeňští hosté, vyhrávaly zde
kapely a lidé ochutnávali žinčici
a syrovátku. Dnes je v Rožnově
pod Radhoštěm v provozu hned
několik druhů lázeňských provozů.
Najdete zde pivní nebo syrovátkové
lázně, zajímavé jsou také mořské
Rožnov lázeňský,
foto: Město Rožnov pod Radhoštěm
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Ovečky ve Valašské dědině, foto: m-ARK

a to nejen vzhledem k 750. výročí
města, ale také při příležitosti 120.
výročí založení Střední školy zemědělské a přírodovědné. Akce propaguje návrat k tradičnímu chovu
ovcí a zemědělství a také udržování
regionálních kulturních tradic.
K vidění bude například výstava
ovcí, stříhání ovcí, práce s ovčáckými psy, ukázky výroby ovčích

sýrů, k dostání budou jehněčí i ovčí
speciality z Valašska či Slovenska.
Chybět nebudou řemeslné dílny,
ukázky tradičních řemesel z Valašska a skvělý hudebně-kulturní
doprovodný program.

Slavnosti
pod Radhoštěm
je název pětidenního progra-

Rožnovské slavnosti ve Valašském muzeu v přírodě – části Dřevěné městečko, foto: m-ARK

mu, který proběhne ve dnech
5.–9. července a bude vrcholem
oslav 750 let města. Děti se mohou
těšit na celodenní Divotvorný
park (5. července), v němž budou
připraveny různé aktivity, vystoupení i koncert populárního idolu
Sebastiana; a na Dětský den a Pohádkový les (7. července). Mezi tím
(6. července) proběhne přehlídka
rožnovských kapel a muzikantů
Valašské zkušebny a beseda o nově
vydaných knihách Regionální
a národopisná literatura. Ukázky
tradičních řemesel hrnčířů, keramiků a dráteníků chystá Valašské
muzeum v přírodě pod názvem
Zvonečkový jarmark na 5. a 6.
července.

Rožnovské slavnosti
Vrcholem Slavností pod Radhoštěm
a oslav 750. výročí založení města
pak bude Mezinárodní folklorní
festival Rožnovské slavnosti, pořádaný vždy jednou za dva roky. Letos
v termínu 7.–9. července.
Jak vidět, máte se na co těšit!
Kompletní a podrobné informace
o veškerém rožnovském kulturním
a společenském dění v roce 2017
najdete na www.roznov750.cz.

Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 131
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: 571 652 444
571 661 188
e-mail: ic@roznov.cz
www.roznov.cz
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Živý
klenot
lidového
stavitelství

Stavby, lidé, zvyky a tradice – valašský folklor v městečku i na dědině
Rožnov slaví
Valašské muzeum v přírodě je
nejen nositelem tradic a zvyků,
ale je také největším pořadatelem
tradičních folklorních i dalších
kulturních akcí. Proto je logické,
že když město Rožnov pod
Radhoštěm slaví výročí 750 let
od svého založení, podstatná část
samotných oslav se odehraje právě
ve Valašském muzeu. Nejvíce se
samotným oslavám budou věnovat
tradiční Rožnovské slavnosti
konané od 7. do 9. 7. 2017.
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Unikátní nová expozice
Jak jde kroj, tak se stroj
Valašské muzeum nejsou jen slavnosti
a akce, ale také řada nádherných
památek a expozic. Zcela nově je pro
návštěvníky připravena stálá expozice
o tradičním odívání na Valašsku.
Bezpočet krojů ze všech koutů
Valašska si prohlédnete v prvním
patře vstupní budovy Sušáku.
Prostřednictvím vystavených exponátů
máte jedinečnou možnost seznámit
se s různorodostí a krásou textilií
a součástek tradičního i civilního

oděvu užívaných Valachy při různých
příležitostech v období od konce 18. století
do poloviny 20. století. Prohlédnete si
například nevěstu ve svátečním kroji
s černou sukní. Další zajímavostí je např.
figurína v rakvi – ženy byly často dávány
do rakve s vyšívanou plachtou, kterou
dostávaly při svatbě od své kmotry. Muzejní
depozitář čítá na dvacet tisíc položek
oděvů, především krojů a jejich doplňků.
V samotné expozici uvidíte tisícovku
exponátů. Dalších přibližně patnáct tisíc
exponátů si můžete prohlédnout v digitální
podobě.

„Nechceme budovati mrtvé
skladiště budov a předmětů,
chceme zbudovati pomocí
praktického národopisu živé
muzeum, v němž zděděné
tradice valašské minulosti
a svéráz plemene a bydliště
lidu jsou udržovány při životě
výkony práce, zvyky, tanci,
zpěvy a obřadnostmi lidu.“
Tato slova vyslovil zakladatel
Valašského muzea v přírodě
Bohumír Jaroněk již v roce 1925.

Valašské muzeum v přírodě – Dřevěné městečko,
Rožnovské slavnosti, foto: m-ARK

Dřevěné městečko
Nejstarší a nejnavštěvovanější částí
je Dřevěné městečko otevřené roku
1925 v bývalém lázeňském parku.
Tehdy ještě nebylo zdaleka vše
takové jako dnes, mnohé stavby se
objevily později. Například v době
druhé světové války hlavní dominanta celého areálu, dřevěný kostel
z Větřkovic a jako poslední v roce
1974 hospoda Na posledním groši.
Ta spolu s Vaškovou hospodou
nabízí řadu tradičních valašských
specialit. V Dřevěném městečku
probíhá podstatná část pořadů, zaměřených na obřady, obyčeje, ruční
práce, hudební a taneční produkci.
Valašská dědina
Typický život Valacha se však odehrával nikoli ve městě, ale na vesnici. Proto vznikl na stráni nad
městečkem areál Valašská dědina
čítající několik desítek různých
obytných a hospodářských objektů.
Otevřený je od roku 1972 a v současnosti představuje prostředí, kde
se úspěšně oživují tradiční způsoby
hospodaření v zahrádkách, sadech
a na polích. Součástí muzejního
provozu je i chov domácích zvířat,
včetně stáda ovcí nebo pěstování
starých krajových odrůd ovocných
stromů.

Zeptali jsme se:
Pane řediteli, na co se mohou návštěvníci
těšit v letošním roce?
Připravili jsme několik novinek. Vedle tradičních
zvykoslovných pořadů, které probíhají od masopustu až do Vánoc, se mohou návštěvníci těšit
na řadu folklorních festivalů. V letošním roce
nás čekají Rožnovské slavnosti, kde se během tří
festivalových dnů představí na osm set našich
i zahraničních účinkujících. Návštěvníci se mohou
těšit na zajímavé jarmarky a prezentaci starých
zapomenutých řemesel.
Do programové nabídky jsme nově zařadili
Muzejní noc, ve které ožijí výstavní sály Sušáku.
Netradičním zážitkem bude i varhanní koncert
v kostele sv. Anny při akci Noc kostelů. Jak naši
předkové pečovali o své oděvy, se dozvíme
v pořadu Velké prádlo. Srdečně zvu všechny
i na tradiční dožínkovou slavnost.
Vítejte u nás!
Ing. Jindřich Ondruš, ředitel VMP

Mikulášský podvečer – Valašská dědina, foto: m-ARK

Nejnovější expozice Jak jde kroj, tak se stroj – budova Sušáku, foto: m-ARK
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Vybrané akce 2017:
Mlýnská dolina,
foto: archiv VMP

Mlýnská dolina
Nejmladší částí je muzejní areál
Mlýnská dolina, zaměřený
na technické zázemí valašského
venkova. Od roku 1982 je tu
k vidění vodou poháněná strojová
výbava mlýna, pily, valchy a hamru.
Kromě toho i další menší technické
stavby. Tato poněkud specificky
zaměřená část muzea je přístupná
na rozdíl od předchozích dvou
pouze s průvodcem.

Rožnovský skanzen je místem trvalých
a neměnných hodnot, kam se lze vracet po celý
život. Člověk se zde dotýká samé podstaty
kořenů lidské kultury. A v tom zřejmě tkví
genius loci tohoto nádherného místa.

Útulna Maměnka (dnes hotel), foto: m-ARK

Lidové stavby na Pustevnách
Pod správu Valašského muzea
v přírodě patří také tzv. Jurkovičovy stavby na Pustevnách. Jedná
se o soubor typických dřevěných
staveb navržených architektem
Dušanem Jurkovičem v lidovém
slohu koncem 19. století. Stavby
Maměnka, Zvonice i před několika
lety vyhořelý Libušín patří mezi národní kulturní památky a jsou také
typickým motivem tohoto místa.
I z tohoto důvodu byla po požáru
v roce 2014 uspořádána veřejná
sbírka, aby mohla být tato jedinečná
stavba znovu obnovena.

Kozí farma

Foto: Zerlina
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18. února – Masopust
15.–17. dubna – Velikonoce na Valašsku
1. května – Stavění máje
20. května – Velký redyk (vyhánění ovcí)
27. května – Slabikář devatera řemesel
23. června – Svatojánský večer
5.–6. července – Zvonečkový jarmark
7.–9. července – Rožnovské slavnosti
15. července – Pekařská sobota
23. července – Anenská pouť
29.–30. července – Dny řemesel a setkání kovářů
4.–6. srpna – Jánošíkův dukát
12.–13. srpna – Starodávný jarmark
26. srpna – Dožínky
29. září – Podzimní putování s broučky
3. prosince – Večer při svíčkách
5. prosince – Mikulášský podvečer
9.–10. prosince – Vánoční jarmark
16.–17. prosince – Živý betlém
26. prosince – Štěpánská koleda
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R.
Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: 571 757 111, www.vmp.cz
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Zerlina

Kozí farma ZERLINA je malá rodinná farma situovaná v okrajové části
Rožnova pod Radhoštěm, v údolíčku
vedoucím od Rožnova na Hutisko-Solanec. Zde hospodaříme na cca
50 hektarech luk, polí a lesa, vše
v Chráněné krajinné oblasti Beskyd.
Farma navazuje na původní hospodaření na Valašsku – zabýváme
se chovem malých přežvýkavců,
především koz a ovcí. Chováme
kozy hnědé domácí – dojné plemeno
zařazené do genofondu hospodářských zvířat České republiky.
Nadojené kozí mléko zpracováváme
na tvaroh, sýry, jogurty, zmrzlinu
a další výrobky. Přímo na farmě
provozujeme farmářský obchůdek
s kozími sýry, lokálním sortimentem
Kozí farma Zerlina
Hážovice 2070, Rožnov pod Radhoštěm
tel.: 731 216 911, e-mail: info@zerlina.cz
www.zerlina.cz

a posezením. Zvídavější si mohou
objednat odbornou exkurzi o chovu
malých přežvýkavců, ekohospodaření a zpracování mléka s ochutnávkou
našich výrobků. Pro unikátní zážitkový pobyt na valašské kozí farmě
můžete využít náš prostorný, slunný
a plně vybavený apartmán.
Slovo majitelky: I když z Valašska
nepocházím, vždy se mi líbila tvořivá
nezávislost zdejších lidí, kteří dodnes
pokračují v hospodaření či řemeslu, jak to
zdědili po svých předcích. V tomto prostředí
jsem chtěla vychovat své děti a koupila
jsem kousek od Rožnova p. R. grunt, tak
jak byl zřízen již před pěti sty lety. Dnes zde
hospodaříme na 50 hektarech luk, polí a lesa.
Z farmy máme celé živobytí: mléko, maso,
vejce, brambory, mouku, vše v nejlepší bio
kvalitě. Jídla uvařená z takovýchto přísad
jsou opravdový gastro zážitek.

CYKLOSTEZKA PODÉL ROŽNOVSKÉ BEČVY
V ŘADĚ LOKALIT PŘEKRAČUJE ŘEKU. JEDNÍM
Z TAKOVÝCH MÍST JE I MOST NEDALEKO
GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ V ROŽNOVĚ POD
RADHOŠTĚM.
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Rožnov pod Radhoštěm – Cyklostezka Bečva, foto: m-ARK

ZÁRUKA KVALITNÍ GASTRONOMIE
Čtyřhvězdičkový Hotel AGH
se nachází v centru Rožnova
pod Radhoštěm v jedné z ulic
s nejstaršími domy ve městě. Je
postaven v jedinečné architektuře a díky své netypické modré
barvě je nepřehlédnutelný.
Hotel s více než dvousetletou tradicí
nabízí ubytování ve čtyřiadvaceti pokojích. Jelikož je budova členitá, mají
jednotlivé pokoje svůj půdorys a každý je originální. Host si může vybírat
ze tří typů barevných variací pokojů
– modrých, zelených a červených.
V nabídce jsou stabilně tři pobytové
balíčky s programem a zvýhodněné
víkendové a týdenní pobyty.

Také jednotlivé restaurační prostory působí originálně, protože jsou
vystaveny v odlišných stylech. Retro
kavárna vybavená kusy nábytku
a doplňků s patinou působí nostalgicky a láká k nerušeným posezením
u dobré kávy, lovecký salonek s krbem v anglickém stylu je vhodný pro
nejrůznější soukromé události.
Dominantní je víceúčelový sál
s největší kapacitou míst k sezení.
I když v něm převládá dřevo, díky
nejrůznějším doplňkům působí i retro stylem. Je vhodný pro obchodní
jednání, semináře, školení, svatební
hostiny a další příležitosti. Velkoplošná obrazovka umožňuje sledování sportovních přenosů, každoročně
se zde koná tradiční Fouskový ples.
Hotelová kuchyně, která nabízí
výborná česká i mezinárodní jídla, je
velmi oblíbená také mezi obyvateli
města. Každý měsíc se konají gastronomické akce s ohledem na roční
období či sezonní suroviny. V létě
hosty potěší meruňkové, borůvkové
či ostružinové pochutiny, na podzim
mohou přijít ochutnat houbové,

Restaurace, foto: Hotel AGH
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Vinný sklípek, foto: Hotel AGH

dýňové či tradiční zvěřinové a zabijačkové hody. V letních měsících
se na terase připravují grilované
speciality na lávovém grilu, v pátek
vždy za doprovodu cimbálové muziky Polajka. Za zmínku stojí hotelová
vinotéka s nabídkou vín od renomovaných firem, jejichž odrůdy se citují
v odborné literatuře po celém světě.

Červený pokoj, foto: Hotel AGH

Hotel AGH
Nerudova 142, 756 61 Rožnov p. R.
tel.: 571 625 666
e-mail: recepce@hotel-agh.cz
www.hotel-agh.cz

Foto: Hotel AGH

„Modrý hotel“ v srdci Rožnova

Svíčky

z Valašska
AŽ NA KONEC SVĚTA

V Rožnově pod Radhoštěm, na Dolních
Pasekách, schovaných mezi beskydskými kopci, vymýšlí, navrhuje a tvoří své
výrobky s hrstkou zaměstnanců majitel
firmy Unipar pan Miroslav Šupler.
Člověk pevný ve svých zásadách
a rozhodnutích, přímý mluvou i jednáním, pravý syn Valašska. A to, proč
jsou ručně vyráběné, ozdobné svíčky
Unipar světové a unikátní, naleznete
právě v jeho osobě. Bez intuice a štěstí
by se to asi neobešlo, ale jde především
o tvrdou práci, zdravý úsudek a motto:
„S poctivostí nejdál dojdeš“, což je Valachům vlastní od nepaměti.

Foto: Unipar

Svíčky z Rožnova pod Radhoštěm
dnes naleznete po celém světě. Speciální série svíček si objednávají jak
lidé do domácností, tak luxusní hotely
nebo třeba letecké společnosti v Evropě, Americe, Asii i jinde na světě.
U svíček oceníte smyslnost a harmonii
souhry technologií, lidského umu,
důvtipu a krásy, ať už je využijete
ke stolování, relaxaci nebo intimnímu
osvětlení. Stanou se milou součástí

vaší domácnosti – poslem světla,
tepla, vůně a ozdobou vašeho života.
Celoročně si můžete prohlédnout
neobvyklou výrobu svíček. Návštěvník smí také nahlédnout do galerie
limitovaných edicí exportovaných
do celého světa a v neposlední řadě
je zde možnost zakoupit svíčky
z aktuálních trendových kolekcí
a odnést si tak vzpomínku na pěkné
chvíle strávené v Rožnově.

Tip

Od první adventní neděle se můžete
přijet inspirovat vánoční výzdobou,
která je vytvářena vždy podle aktuálních módních trendů nadcházejících dvou let. Okouzlí vás pohled
na adventní věnec gigantických
rozměrů, který je nedílnou součástí
venkovní výzdoby.

Firemní prodejna Rožnov pod Radhoštěm, foto: Unipar

Unipar
Dolní Paseky 227
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: 571 653 121
www.unipar.cz

Areál firmy Unipar, Rožnov pod Radhoštěm, foto: Unipar
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Valašský šenk, Vizovice, foto: m-ARK

Valašská kuchyně
ODRÁŽELA ŽIVOT LIDÍ V REGIONU,
BYLA PROSTÁ A SKROMNÁ
Zemáky a zelé, živobytí celé.
Na starém valašském lidovém
moudru lze možná nejlépe
ilustrovat, co bývalo typické
pro jídelníček zdejších lidí.
Valašsko bylo vždy především
chudou oblastí a místní kuchyně
tomu také odpovídala. Byla prostá
a skromná. V tradičním lidovém
stravování lze však nalézt spoustu
receptů dobrých jídel, která dnes
už málokdo vaří, ale jsou chutná
a dodávala lidem energii tolik
potřebnou při těžkém způsobu
života. Vařívalo se denně a výběr
jídel závisel na zásobách v komoře
a také na příležitosti, pro kterou se
jídla připravovala.
2x foto: m-ARK
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Dnes bychom mohli říci, že tradiční valašská kuchyně odpovídá
trendu současnosti, který směřuje
ke zdravé výživě. Pro její zastánce
by řada regionálních receptů mohla
být inspirací.
Hospodyně ve valašských chalupách připravovaly především to,
co si lidé sami vypěstovali.
Základem nejčastěji bezmasých
jídel bylo především zelí a brambory.
Důležité místo měly na jídelníčku
Valachů také luštěniny, pohanka
či obiloviny.
Po sklizni se zpracovávaly vypěstované zemědělské plodiny. Tlačilo
se zelí do dřevěných beček, sušilo
se ovoce, smažily se trnky. Sušené
ovoce bylo určeno jednak k přímé
spotřebě, ale také jako surovina
k vaření ovocných omáček, zapékaných sladkých kaší a k přípravě
náplní do vdolků a buchet.
Velký význam měla pro život
v horských oblastech regionu valašská kolonizace v 16. a 17. století
a s ní související rozmach salašnického hospodaření. Jídelníček horalů
obohatil ovčí sýr, brynza, žinčice
a přibylo též skopové maso.
Kromě skopového či jehněčího
masa měla své místo na stolech
Valachů také zvěřina, pstruzi,
zaječí maso, později hovězí
a vepřové. Dlužno ale dodat,
že maso se nejedlo často.
K nejtypičtějším krajovým pokrmům patří kyselice, hustá polévka
připravovaná z kysaného zelí
a smetany, obohacovaná
o brambory a někdy i klobásy.

Běžná je také kombinace brambor a zelí s různými druhy masa.
Velmi populární je také valašský
frgál. Velký koláč
s jednodruhovou náplní
připravovaný především
pro slavnostní události.
Valašský jídelníček měl také svá
specifika vzhledem k jednotlivým částem roku. Například
na podzim se mezi prostým
lidem slavívaly několikadenní
hody, kateřinské či martinské.
O hodech si lidé dopřávali
hojnosti jídla a pití, patrné však
byly rozdíly mezi sociálními
vrstvami obyvatel.
V bohatém hospodářství se
zabila třeba kráva, tele nebo
beran a napekly se vdolky
nebo malé vdolečky.
V domácnostech chudých lidí
se uvařilo nebo upeklo alespoň
něco od drůbeže a napekly se
obyčejné buchty.
Své zvláštnosti měla také strava
v období vánočních svátků.
Z kynutého těsta, připomínajícího nabývající zlátnoucí slunce,
se na Valašsku pekly nejrůznější
páni a panáci, mikuláši a čerti
nebo mrváně. Zdobily se zrníčky
pepře, koukolu, ale i hrachem,
čočkou, fazolemi. Děti si s nimi
nejdříve pohrály a pak je snědly.
Štědrovečerní hostina měla
obsahovat vše, co se na usedlosti
urodilo a co se ještě urodit mělo.
Proto se vedle jídel svátečních
objevovala i jídla obyčejná,
vždy však pouze ta postní.
Nechyběly ale vánoční oplatky.
Mazaly se medem, aby byli lidé
dobří, a česnekem, aby byli
zdraví.
Důležitá pak byla některá
z postních polévek – hřibová,
hrachová, v zámožnějších
rodinách ščedračka ze všeho,
co dům dal.

Nejznámější gastrofestivaly Valašska
Karlovský gastrofestival
7. a 8. října 2017
Jedinečným zážitkem pro milovníky dobrého
jídla bývá Karlovský gastrofestival, konaný každoročně začátkem října ve Velkých Karlovicích.
Celý víkend tu můžete ochutnávat speciality
místních hotelů, penzionů a restaurací. Zažijete
farmářský trh, soutěž o nejlepší frgál a klobásu, kuchařské show a další. Specialitou jsou
Michelinské galavečeře připravované držiteli
prestižní michelinské hvězdy.
www.karlovskygastrofestival.cz

Karlovský gastrofestival, foto: Resort Valachy

Love food festival Zašová
2. září 2017
Na festivalu nabízí nejlepší restauratéři z regionu svá degustační menu. Součástí jsou také
malé farmářské trhy s certifikovanými výrobky
Pravé Valašské a dalšími regionálními produkty.
Souběžně s festivalem probíhají také známé
Zašovské slavnosti. www.zasova.cz

Love food festival Zašová, foto: Obec Zašová

Svatováclavské hody
ve Valašském muzeu v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm
Vsetínský gulášfest
Gulášfest ve Valašském Meziříčí
Soutěž o gulášového krále v Ratiboři
Tradiční jsou v jednotlivých vesnicích také
každoroční košty domácích pálenek či „hňápaného“ zelí
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Cyklostezka
Bečva
KRÁLOVNA CYKLOSTEZEK
Ať už si k návštěvě cyklostezky Bečva vyberete kteroukoli roční
dobu, můžete se těšit na příjemný zážitek. Od pramenů Rožnovské
a Vsetínské Bečvy až po soutok s Moravou máte na 160 kilometrech
možnost poznávat pamětihodnosti, přírodní krásy, lidové tradice
i místní speciality Valašska, Moravské brány a Hané.
Na co se můžete těšit?
Především na příjemnou jízdu
pestrou krajinou po bezpečné
komunikaci. Velká část cyklostezky
je vedena po úsecích s vyloučením
motorové dopravy. Část trasy vede
po málo frekventovaných místních
komunikacích a zpevněných cestách
a skutečné minimum trasy zatím
musíte absolvovat po silnicích.
Stezky jsou jako stvořené pro cyklisty a in-line bruslaře, ale využít je
mohou i vozíčkáři nebo běžkaři.
Cyklostezka Bečva se řadí mezi nejbezpečnější cyklotrasy v ČR. Většina
úseků je sjízdná nejen na kole, ale
i na bruslích. Je vhodná zejména pro
rodiny s dětmi.
Celá trasa je poseta památkami
a zajímavými místy k navštívení.
Naleznete zde řadu hradů, zámků,
muzeí, koupališť, také naučné stezky,
skanzeny, rozhledny a mnoho dalšího. Cyklostezka Bečva je stvořena
pro rodinnou dovolenou bez ohledu
na věk i fyzickou kondici.
V případě, že byste si přece jen nevěděli rady s tím, kam se na trase vydat
a která místa navštívit, poslouží vám
naše webové stránky www.cyklostezkabecva.com. Na webu naleznete in-
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teraktivní mapu s trasou cyklostezky,
kde po vyfiltrování kategorie najdete
to, co právě hledáte. Památky/místa
jsou zde včetně webových stránek,
kontaktu, adresy i telefonu. Mimo
památek a turistických atraktivit
jsou v mapě zobrazeny například
informační centra v partnerských
městech nebo třeba opravny kol.
Samozřejmostí jsou ubytovací a stravovací zařízení na trase.
Na webu, v kategorii Ke stažení máte
k dispozici mapy GPS pro snadnější
pohyb po cyklostezce a v kategorii
Doprava s kolem naleznete informace o cyklobusech a vlakové přepravě
s kolem na trase.
Navštívení cyklostezky Bečva
je jedinečným zážitkem jak pro
rodiny s dětmi, tak i pro jednotlivce. Nenáročný terén, zajímavosti
po celé trase a nádherná příroda,
to je to, co dělá cyklostezku Bečvu
jednou z nejkrásnějších cyklotras v České republice.
Objevte dosud nenavštívené
kouty naší vlasti a zpříjemněte
si tak rodinnou letní dovolenou.
Věříme, že cyklostezka Bečva má
svým návštěvníkům co nabídnout
a že se po první návštěvě budete
rádi na trasu vracet. Tak vzhůru
na kolo a s úsměvem šlápněte
do pedálů! :)

Foto: Cyklostezka Bečva, z.s.

Novinky 2016
a co chystáme pro rok 2017?

• V roce 2016 bylo na trase obnoveno nebo nově
•

•

•

•

zřízeno 15 odpočívek. Také byla obnovena
velká část značení cyklostezky.
V roce 2016 spolek Cyklostezka Bečva vydal
nový promo materiál, který je k dostání
na partnerských infocentrech spolu s mapou
cyklostezky Bečva.
Každoročně na jaře pořádáme akci Otevírání
cyklostezky Bečva, která zahajuje cyklistickou
sezonu na trase. Tato akce proběhne 22. dubna
2017, pro více informací sledujte náš Facebook
– Cyklostezka Bečva.
V roce 2017 chystáme pokračování promo
materiálu z minulého roku, a to rovnou v 7 vydáních – pro každé partnerské město jeho verzi
s památkami a zajímavými místy v okolí. Proběhne také soutěž o nejlepší fotku z cyklostezky
Bečva, z vítězných fotek bude vytvořen kalendář
cyklostezky. Cyklostezka Bečva bude v roce 2017
prezentována na veletrzích cestovního ruchu
a sportu, např. v Brně, Olomouci nebo Liberci.
Také bychom rádi na trasu umístili sčítač
návštěvnosti cyklostezky, nové informační
stojany a také směrovky k turistickým atraktivitám, které zpříjemní cyklistům jejich orientaci
na trase.
Cyklostezka Bečva, z.s.
Boční 551, 783 72 Velký Týnec
tel.: 585 319 472, e-mail: info@cyklo-becva.eu
www.cyklostezkabecva.com
Cyklostezka Bečva

Búřov
Búřov, foto: m-ARK

golf a ski resort

Valašská Bystřice a zdejší krajina byly již od 18. století centrem
portášů, těchto valašských strážců hor a majetku. Portáši
znali své hory naprosto dokonale a jedním z nejznámějších
portášských hejtmanů byl Jiří Mikuláštík.
A snad jméno samo, snad valašské
kořeny, snad touha po tom, zkusit
být aspoň trochu jako oni – portáši,
rozhodly o tom, že nositel jména
Mikuláštík, dnes Silvestr Mikuláštík, dal na hřebenu Beskyd, nad
Valašskou Bystřicí, kolem vrchu
Búřov (660 m n. m.) vzniknout
zajímavému projektu – Búřov golf
a ski resortu.
Dominantou hřebenového
golfového areálu je stylová dřevěná
rozhledna, která stejně jako řada
jamek tohoto 9jamkového resortu
nabízí překrásné výhledy do širokého okolí. Nečekejte perfektní hladké
farwaye, ani profesionální grýny, ale
zahrajete si a pokocháte se. Přírodní charakter hřiště plně respektující
okolní přírodu je výzvou pro všechny golfisty. Veškeré vybavení vám
zde zapůjčí, hru vysvětlí i naučí.

Na svazích Búřova, strmě
spadajících k Valašské Bystřici,
se nachází druhá část resortu –
Ski areál Búřov s tradicí lyžování
od roku 1976. Délka sjezdovky přes
400 m s výškovým převýšením
120 m je vhodná pro rodiny s dětmi,
začínající i pokročilé lyžaře. Umělé
zasněžování, osvětlení, dětský vlek,
parkování a stylové občerstvení jsou
samozřejmostí.

Zázemí návštěvníkům resortu
může poskytnout Chata Búřov
s kapacitou 45 osob. Plně vybavený
objekt s vlastní restaurací, kuchyní,
diskotékou, golfovým simulátorem,
krytou terasou, tenisovým kurtem
a dalšími možnostmi je k dispozici
k pronájmu jak pro soukromé akce
jako svatby, oslavy, srazy, tak i pro
firmy a firemní prezentace či školy
a školky. Možnost zajištění cateringu, případně teambuildingových
aktivit dle přání klienta.
Více informací na
www.burovgolf.cz, www.skiburov.cz
www.chataburov.cz

Ski areál Búřov, foto: Búřov golf a ski resort
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Bystřička
NENÍ JEN PŘEHRADA...
Přehrada Bystřička, foto: 4x Pavel Kotrla

Bystřička leží mezi městy
Vsetín a Valašské Meziříčí.
Roku 1647 ji založil vsetínský
pán Mikuláš Pázmány. Vznikla
na místě zaniklé obce Svojanov
připomínané již před rokem
1505.
Do poloviny 19. století byla
Bystřička zemědělskou obcí.
Později se rozšířila pro Valašsko
typická domácí výroba křiváků
(kapesních nožů) a dřevěného
zemědělského nářadí. Roku 1770
se připomíná pod Klenovem lom
na vápenec a pec na pálení vápna.
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Obec Bystřička
Bystřička 82, 756 24 Bystřička
tel.: 571 443 258
e-mail: starosta@bystricka.cz
MORAVIA magazín
www.bystricka.cz

K zajímavostem obce patří přehrada Bystřička, která je kulturní památkou,
přírodní rezervace Klenov, kde na nejvyšším skalním vrcholu Zámčisko
stával hrad, a přírodní památka U Vaňků.

Bystřička je častým cílem turistů, kteří mohou využít nabídky ubytování
v nádherném prostředí Valašska. Na jaře se pravidelně koná sjíždění říčky
Bystřička na raftech. V létě návštěvníky potěší také letní kino, ve kterém
se vždy první srpnový víkend koná největší festival country a bluegrassové
hudby u nás Starý dobrý western.

... JSOU TO I OSOBNOSTI
Jan Rous
23. 8. 1869 – 19. 1. 1950
Láska k Valašsku a lidové kultuře,
pečlivost spojená s každodenní
vytrvalou prací, z níž je možné dodnes čerpat. To jsou základní rysy
jen velmi stručně charakterizující
Jana Rouse, prvního kronikáře
obce Bystřička.
Jan Rous se narodil 23. srpna 1869
v Libkovicích nad Labem. Po studiích nejprve v roce 1890 nastoupil
jako učitel v Heršpicích u Slavkova.
Láska k lidové kultuře ho přivedla
ke sběru a zapisování lidových písní, říkadel, pověstí, zvyků a obyčejů
z Heršpic a okolí.

Stará škola v Bystřičce,
foto: archiv obce Bystřička

Jan Rous, 1937, foto: archiv obce Bystřička

kultury regionu.
V příspěvcích
se věnoval
například
výrobě
dřevěného
náčiní či
tradiční výrobě
valašských křiváků. Jeho
texty ilustracemi doplnili valašští
malíři Jan Kobzáň a Karel Hofman.

Bystřičky, které vtiskl osobitý ráz
a vysokou kvalitu. Zapsal řadu
pověstí, pořekadel i vyprávění
pamětníků. Mnoho příběhů se týká
Klenova, po Radhošti snad druhé
nejčastěji pověstmi opředené hory
na Valašsku.

Jan Rous byl uznávanou osobností, jež svou činností podstatnou
měrou ovlivňovala společenské
dění na Valašsku. Zemřel 19. ledna
1950.

Spolu s Františkem Táborským
a Josefem Válkem založil vlastivědný sborník Naše Valašsko, první
a zřejmě nejvýznamnější periodikum zaměřené na poznávání

V Bystřičce odkaz svého prvního kronikáře pečlivě uchovávají.
V roce 2015 vydala obec knihu,
jejímž obsahem je výbor z díla Jana
Rouse.

Na Valašsko přišel Jan Rous v roce
1901. Učil ve Lhotě a Jasence.
Na Bystřičce nastoupil v roce 1906
a zůstal následujících 22 let. Zasloužil se o vybudování nové školy,
která slouží dodnes.
Rous se s Valašskem dokonale sžil.
Studoval jeho historii, národopis
i kulturu a poznatky publikoval.
Výsledkem mnohaleté sběratelské
práce byla Pamětní kniha obce

Jan Rous – první třída, r. 1924, foto: archiv obce Bystřička
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Valašské Meziříčí
Město sportu zaslíbené

Foto: m-ARK

V loňském magazínu jsme vám představili Valašské Meziříčí v méně známé spojitosti s osobou
Tomáše Garrigua Masaryka. Nyní opět saháme po nevšedním tématu a rádi bychom toto krásné
město představili nejen jako historickou vstupní bránu na Valašsko, ale jako místo s vynikajícími
sportovními, turistickými a kulturními podmínkami. S pozváním do Valašského Meziříčí nám letos
pomohl stále aktivní sportovec a tatínek zdejšího slavného rodáka a nejlepšího českého tenisty
současnosti Tomáše Berdycha pan Martin Berdych. Přijměte tedy prosím pozvání do „Valmezu“.
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příběh posloužil jako předloha známého dramatu bratří Mrštíků.
Méně nápadný zámek Kinských
v Krásně nad Bečvou dnes nabízí
unikátní sbírku skla a gobelínů.
Historické centrum Valašského
Meziříčí je od roku 1992 vyhlášeno

městskou památkovou zónou. Její
jádro tvoří náměstí se 47 měšťanskými domy a přilehlé ulice. Mezi
nejcennější objekty patří městská
radnice, dům U Apoštolů na rohu
náměstí a Komenského ulice s reliéfy svatých na fasádě.
Zámek Kinských, foto: m-ARK

Dnešní Valašské Meziříčí s 23 000
obyvatel vzniklo roku 1924 spojením
dvou samostatných měst při soutoku
Rožnovské a Vsetínské Bečvy. V původním Meziříčí se tyčí dominanta
města, zámek Žerotínů. Svou bohatou historii píše od roku 1538, kdy
jej začal budovat Jan z Pernštejna.
V letech 1854–1909 sloužil zámek
jako ženská trestnice, jediná svého
druhu na Moravě. Podle pověsti si
zde odpykávala trest dokonce slavná
travička Maryša – žena, jejíž životní

I přesto, že město má hned dva
zámky, řadu památkově chráněných staveb, tak není z dnešního
pohledu návštěvníků vnímáno jako
historické, ale jako město s jedněmi
z nejlepších podmínek pro sport
a kulturu. Dejme proto nyní slovo
panu Martinu Berdychovi a nechme se provést Valašským Meziříčím a jeho okolím očima tohoto
patriota.
Čím je pro vás pane Berdychu,
Valašské Meziříčí?
Valašské Meziříčí neboli Valmez je
pro mne již desítky let domovem.
Nejsem rodákem, jsem „pražská
náplava“, ale zažil jsem zde hned
dvojí lásku. Našel jsem si zde
svou ženu a získal lásku a hrdost
k tomuto městu i valašskému kraji.
A dnes, kdy za synovými turnaji létáme po celém světě, se vždy a rádi
vracíme sem. Domů.
Čím si vás tedy Valmez získal?
Já byl odmalička sportovec, hrával
jsem hodně basketbal. Ještě před
narozením Tomáše jsme s manželkou objevili tenis. Šli jsme
na koupaliště, které bylo součástí
velkého sportovního areálu, kde
kromě v té době již 14 tenisových
kurtů bylo také velké koupaliště
a fotbalové hřiště. Tam jsem si při
pohledu na upravené kurty říkal, že

Areál tenisových kurtů ve Valašském Meziříčí, foto: m-ARK

bych to rád zkusil. A začali jsme se
ženou hrát a po narození jsme sem
s sebou brali i Tomáše.
Co říkáte celkově na sportovní
možnosti ve městě?
Město nabízí obrovské sportovní příležitosti. Navíc se nabídka
neustále zlepšuje. Vím, že se nyní
řeší nová víceúčelová hala. Tenis
sám zde má halu se třemi kurty
a dokonce se uvažuje ještě o dalších
dvou, což se mi zdá na velikost
Valašského Meziříčí úžasné.
A jsme zpátky u tenisu.
Kamkoli v Česku přijedeme a řekneme, jaké Valmez nabízí podmínky, tak lidé kroutí hlavou a říkají,
tak to u nás nemáme ani náhodou.
Dle mého názoru patří zdejší
tenisový areál k nejhezčím v ČR.
Mohu sem pozvat lidi a přátele
odkudkoliv a jsou překvapeni vysokými kvalitami tohoto sportovního
resortu.
Kam byste ty přátele pozval ještě?
Samozřejmě do města, ale určitě
do krásného okolí. Dříve naše
procházky a výlety s manželkou
byly směřovány hlavně na Bystřičku a dál. Třeba po Naučné stezce
TGM nebo Naučné stezce J. Karafiáta a dále do Vsetínských Beskyd.
V posledních letech jsme však propadli neporušené kráse Veřovických vrchů, jejichž hřebenová trasa
až po Velký Javorník je úchvatnou
záležitostí v létě i v zimě.

Takže i cykloturistiku najdeme
mezi vašimi oblíbenými sporty?
Jistě, ale třeba oblíbenou Cyklostezku Bečva necháváme raději
rodinám s dětmi. My hledáme více
sportovního zážitku a adrenalinu, a právě v tomto směru nám
naprosto vyhovují Veřovické vrchy.
Člověk si tady dá i pořádně do těla.

Cyklostezka Bečva, výjezd z Valašského Meziříčí na Rožnov p. R.,
foto: m-ARK

A co v zimě? Běžky, sjezdovky?
V zimě vyrážíme s velkou oblibou
na sjezdovky. Dokonce Tomáš
měl obrovský talent pro sjezdové
lyžování, snad větší než pro tenis.
A strašně ho lyže bavily a baví
dodnes. Dlouho jsme mu museli
vysvětlovat, že podmínky, jaké by
u nás měl pro závodní lyžování,
se ani trochu nedají přirovnat
k tenisovým možnostem. Dokud
byl Tomáš malý, jezdili jsme lyžovat na místní, stále fungující vlek
do Veselé, později jsme vyráželi
na delší sjezdovky dále do Beskyd
nebo i více do zahraničí.
Pokračování na další straně...

Celá rodina Berdychových pohromadě – zleva rodiče Martin a Hana,
vpravo snacha Ester a syn Tomáš, foto: archiv M. Berdycha
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Bývalá část Valašského Meziříčí, dnes samostatná
obec Krhová a pohled na pásmo Veřovických
vrchů, v pozadí vystupuje vrchol hory Radhošť
s vysílačem a kaplí sv. Cyrila a Metoděje,
foto: m-ARK

A co po sportu? Máte oblíbenou
restauraci nebo kavárnu?
Já jsem koláčovej, takže Cyrilovo pekařství v Hrachovci s jejich
výběrem frgálů a dalších dobrot
je velkým lákadlem a je štěstí, že
stále denně sportuju. Jinak občas
s přáteli zajdeme na dobrou večeři
tady ve Valmezu nebo zajedeme
do Rožnova nebo na Bečvy.
A jak je to u Vás s kulturou, je
i zde něco, na co byste návštěvníky Valmezu pozval?
Vím, že se ve Valmezu koná řada
festivalů, např. Valašský Špalíček.
Ale výzvám kulturní scény pomalu
začínáme s manželkou vracet úder
až nyní, kdy už se zase staráme
především sami o sebe. Ale ještě
nejsme tak daleko, abych si dovolil
dnes o sobě prohlásit, že jsem
znalcem místních festivalů. To

určitě ne. Účastníme se koncertů
a akcí na pozvání přátel z hudební
branže a přijdete-li za několik let,
určitě budu to povědomí mít lepší
než dnes.
Čím to naše povídání hezky
uzavřít?
Víte, já si myslím, že Valašské
Meziříčí má opravdu jednu z nej-

krásnějších poloh, co znám. A lidé
odjinud nám ji mohou závidět. Ale
lepší bude, když přijedou a přesvědčí se, že to, co jsem řekl je skutečně pravda a Valašské Meziříčí
je opravdovou a z mnoha pohledů
luxusní bránou nejen Valašska, ale
celých Beskyd.
Děkujeme za rozhovor

Turistické informační centrum, Komenského 169, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 684 558, 775 109 809, e-mail: info@info-vm.cz, www.info-vm.cz

Vůně a chuť valašských klobásek nebo dobrého
uzeného a k tomu bohatá historie řeznického
řemesla na Valašsku. Kde? V zážitkovém Muzeu
řeznictví ve Valašském Meziříčí.
Svatostánek všech valašských řezníků v podobě Muzea
řeznictví je uskutečněným snem Karla Pilčíka, současného majitele úspěšného rodinného podniku MP
Krásno, a. s. Řeznické a uzenářské řemeslo k Valašsku
neodmyslitelně patří a právě v Muzeu řeznictví můžete
prožít příběh řemesla doslova všemi smysly.
Muzeum řeznictví ocenily již tisíce návštěvníků, foto: MP Krásno, a. s.

Exkurze zaručuje jedinečný zážitek,
během kterého ochutnáte valašské
řeznické a uzenářské speciality a zapijete je originálním pivem z Valašska s příznačným názvem Řeznický
lev. Během zážitkové prohlídky si
na vlastní oči prohlédnete unikátní
nástroje a stroje spjaté s vývojem
a historií řemesla se lvem ve znaku.
Oceníte funkční transmisi a litinové
stroje z první republiky. Příběhem
a současností řemesla vás provede
unikátní film Zabijačka na Valašsku, který exkluzivně
pro Muzeum řeznictví natočil filmový štáb populárního valašského filmu Děda.
Příjemné prostředí a stylový sál muzea nabízí nevšední
zážitek pro jednotlivce, rodiny s dětmi i skupinové zájezdy. S historií a se zajímavostmi z úspěšné současnosti řemesla jsou v Muzeu řeznictví spojeny gurmánské
zážitky, které můžete sdílet spolu s rodinou a přáteli.
To vše navíc umocňuje příběh úspěšné rodinné firmy
Krásno a Řeznictví H&H, které jsou partnery muzea.
ku
zážit ˚
tických
fantas
Více
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Muzeum řeznictví, Hranická 430/34, Krásno n. Bečvou –
757 01 Valašské Meziříčí, e-mail: info@muzeumreznictvi.cz,
www.muzeumreznictvi.cz

K. Pilčík, zakladatel muzea, foto: MP Krásno, a. s.

Chuť a vůně dědictví v Muzeu řeznictví

Za nejlepšími

(ne)povedenými vdolky Valašska

S Valašskem jsou již dlouhá desetiletí spjaté především tři věci – dobří lidé,
slivovice a proslulé „valašské frgály“. Pojem frgál dnes i mimo Valašsko zná
kdekdo, ale to, že se v dřívějších dobách tak nazýval nepovedený valašský
vdolek, to už ví málokdo.
A za těmi nejlepšími (ne)povedenými valašskými dobrotami vás zveme
do Cyrilova pekařství v Hrachovci
u Valašského Meziříčí za majitelkou
paní Věrou Kundrátovou.

Majitelka pekařství paní Věra Kundrátová, foto: m-ARK

Cyrilovo
pekařství
v Hrachovci,
foto: m-ARK

svého manžela a svých dětí a značka
Cyrilovy frgály je chráněna ochrannou
známkou.

Takže vyrábíte hlavně frgály?
Ano, frgály tvoří okolo 90 procent
výroby. Při poptávce jsme schopni
upéct i 2500 těchto valašských vdolků
za den. Pečeme také chleba. Rádi
bychom se zaměřili na vlastní výrobu
kváskového chleba a celozrnného pečiva,
kde bychom použili mouku z našeho
kamenného mlýna, který jsme pro tuto
výrobu pořídili.

Je receptura na frgály Vaším
rodinným klenotem?

Kam vlastně sahá Vaše historie?
Zakladatelem původní firmy byl můj
tatínek Cyril Grygar, profesí kuchař.
V malém bistru, známém kvalitním
jídlem, začal po čase v malém množství
péct i valašské frgály. V roce 2004 jsme
již spolu založili společnost Cyrilovo
pekařství s.r.o. Nyní pokračuji v již
20leté rodinné tradici výroby po boku

Na Valašsku měl každý dům svůj
recept. Těsto je víceméně stejné, jen
jsme si jej trochu přizpůsobili, aby bylo
trvanlivější a vláčnější. Proto za klenot
nepovažujeme samotnou recepturu,
ale spíše fakt, že do koláčů dáváme jen
vybrané kvalitní suroviny a samotná
příprava a pečení je především z velké
části ruční prací. Odměnou je nám pak
spokojenost a věrnost našich zákazníků.

Ale nejste přece „jen“ klasickou
pekárnou?
Ano, u nás vedle pekárenského provozu
se stylovou prodejnou, najdou lidé
stejně laděnou kavárnu. V roce 2012

Chtěla bych moc poděkovat za odvedenou práci i našim zaměstnancům, kteří ve většině jsou
hrdí na to, že u nás pracují a odvádějí velký kus
poctivé práce. Poznáváme to i podle toho, že se
k nám zákazníci vracejí a jsou spokojení a to by
nebyli, kdyby tady nebyla ta správná energie
od lidí, kteří jsou spojení s výrobou a prodejem
našich výrobků.

jsme otevřeli Venkovský krámek. Je návratem
do dob našich prababiček a pradědečků, a je
zaměřený na potřeby do domácnosti, k vaření
a stolování. Navážíme vám zde koření, čaj,
kávu, sušené ovoce, různé druhy mouky,
těstovin, obilovin a další. Jako poslední
přírůstek vyrostl v roce 2016 na nádvoří Petrův
mlýn. Mletí zrna je mezi kamennými koly
šetrné pro zachování kvality mouky.

Prozraďte závěrem, kam až to Vaše
frgály dotáhly?
Dodali jsme frgály jako prezentaci Valašska
např. do Německa, Rakouska, Itálie, Ruska,
Japonska i do jiných zemí včetně Vatikánu.
Na koláčích si pochutnali všichni naši čeští
prezidenti. Frgály od nás pravidelně kupoval
pan Tomáš Baťa nebo třeba herec Radek
Brzobohatý. Jeho kolegovi Josefu Dvořákovi je
dodnes vozí pravidelně jeho přátelé z branže.
Stali jsme se partnery valašského filmu
Děda a jsme na to patřičně hrdí. Paní Marta
Gerliková odvedla velký kus práce a znovu nás
vrátila do doby, kdy si byli lidé podstatně blíž
a uctívali tradice a měli úctu jeden k druhému,
za to jí ještě jednou děkuji.

Venkovský krámek, foto: m-ARK

Cyrilovo pekařství s.r.o.
Hrachovec 305, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 622 143, 775 628 566
e-mail: frgaly@frgaly.cz
www.frgaly.cz
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Foto: m-ARK

Příběhy ručně
tkaných koberců
Gobelín, ručně tkaný koberec, je vždy unikátním
dílem a má tak svůj osobitý příběh. Každým
utkaným vláknem je do tohoto uměleckého výtvoru
zapředen kus oné chvíle, vdechnut jeden z okamžiků
zrození něčeho krásného a jedinečného a právem
proto patří k nejcennějším skvostům každého
interiéru. Gobelíny z Valašského Meziříčí zdobí
reprezentativní prostory a paláce významných
i mocných po celém světě.
V Evropě se zachovalo pouze několik dílen, v nichž jsou
dodnes ručně tkány gobelíny. V „Živém muzeu“ Moravské gobelínové manufaktury zažijete celý proces vytváření
gobelínů a koberců od výtvarné předlohy po monumentální
výsledek mnohaměsíční práce. Nahlédnete do tajů řemesla,
jehož perfektní zvládnutí trvá 10–15 let. Ještě náročnější
část produkce dílen je restaurování historických tapiserií,
jehož nepřetržitá tradice v manufaktuře trvá již více než šest
desetiletí.
Pokud vás kreativní duch dílen inspiruje, přihlaste se na některý z nabízených týdenních kurzů tkaní, na jehož konci
si odnesete nejen množství dovedností a zážitků, ale také
vlastnoručně vytvořený koberec.

Moravská gobelínová
manufaktura, spol. s r. o.
Husova 364/4, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 612 641, 602 280 509
e-mail: gobelin@gobelin.cz
www.gobelin.cz
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OCTÁRNA****

Foto: Hotel Octárna

Hotel

Švabinského lunety, kdysi určené
pro Národní divadlo, dotváří atmosféru
luxusního hotelu Octárna
Kousek od kroměřížského
zámku i historického centra stojí
luxusní čtyřhvězdičkový hotel
Octárna, který prostě musíte
vidět! Oáza kvalitního jídla a odpočinku dýchá nezaměnitelnou
historickou atmosférou. Citlivou
rekonstrukcí zachovaný genius
loci starého klášterního komplexu nabízí možnost dotknout se
dějin. I díky čtyřem unikátním
mozaikovým lunetám z dílny
slavného malíře, kroměřížského
rodáka Maxe Švabinského.
V hotelovém komplexu prodchnutém historií budov bývalého františkánského kláštera
o vás ovšem budou pečovat
v duchu 21. století!
Ubytování najdete v 25 moderních pokojích, včetně
6 apartmánů, využít můžete
Relax centrum s vyhřívaným
bazénem, saunou a whirlpoolem. Stylová restaurace, salonky
a velký sál Maxe Švabinského
lákají k využití pro různé akce.
V areálu je i kaple svatého Kříže
určená pro koncerty a svatební
obřady. A milovníci gastronomických kouzel na konci května
míří do Octárny na „Moravia
Food festival“, který představuje
um kuchařů špičkových podniků
z vybraných měst.
Foto: Hotel Octárna, m-ARK

Hotel Octárna
Tovačovského 318, Kroměříž
Recepce a wellness:
tel.: 724 505 655
e-mail: hotel@octarna.cz

www.octarna.cz
www.festivaljidla.cz
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Poutní stezkou do Zašové
Obec Zašová, schovaná při jižním úpatí
Veřovických vrchů, je průsečíkem
dvou hlavních tepen – silniční ve směru
na Slovensko a turisticko-poutní,
věhlasné Cyrilometodějské stezky,
která se řadí do sítě nejvýznamnějších
poutních tras v Evropě. Zájem o její
absolvování se zvyšuje každým rokem.

Poutní místo Stračka – pramen „uzdravující“ vody vyvěrající přímo ze skály, foto: m-ARK

30

MORAVIA magazín

Obraz sv. Cyrila a Metoděje
v poutním chrámu v Zašové,
foto: Farnost Zašová

Cyrilometodějská stezka
má na Moravě několik větví
zaměřených na poznávání větších
či menších církevních památek
a poutních míst. Jedna z nich
prochází napříč Valašskem
a spojuje dvě významné památné
hory propojené cyrilometodějskou
tradicí: Radhošť a Svatý Hostýn.
Trasa dlouhá 72 km vede
po turisticky značených stezkách,
většinou volnou přírodou a kulturní
krajinou, která poutníkovi dopřává
a usnadňuje duševní odpočinek
a silný prožitek z cesty realizované
vlastními fyzickými i psychickými
silami. Právě takové ideální prostředí
pro duchovní i fyzickou očistu
představuje hřeben Veřovických
vrchů, kudy prochází převážná část
devatenáctikilometrové druhé etapy
ze sedla Pindula do Zašové.
Jako zastavení Cyrilometodějské
stezky nebyla Zašová vybrána
rozhodně náhodou. Pramen vody
ve Stračce se sochou Panny Marie

Zašovské přivítá
a osvěží ještě před
vstupem do obce
každého znaveného
poutníka či turistu
po sestupu z hřebenovky Veřovických vrchů.
Podle legendy ukázala
Matka Boží cestu
ke studánce vyčerpanému a zraněnému
rytíři prchajícímu před Tatary a ten v čiré
vodě našel uzdravení a novou životní sílu.
Od té doby přisuzují lidé prameni Stračka
zázračné vlastnosti.
Od Stračky je to už jen čtvrt hodiny
k dvouvěžovému poutnímu chrámu
Navštívení Panny Marie a přilehlé budově bývalého kláštera trinitářů v centru
Zašové. Památkově chráněný klášterní
objekt získala nedávno obec do svého
vlastnictví a připravuje rekonstrukci.
Počítá se samozřejmě s tím, že poutníci
přicházející do Zašové nejenom po Cyrilometodějské stezce naleznou pod střechou kláštera, tak jako kdysi v minulosti,
nocleh a občerstvení.

Zašovské slavnosti
Pohled na obec Zašová, vč. místní části Veselá, foto: m-ARK

Zašovská pouť patří k nejznámějším
a nejstarším známým slavnostem
v obci. Koná se každoročně první
neděli po 1. červenci. Procesí k Panně Marii Zašovské chodí již od středověku. Nejstarší záznam je z roku
1672. Pouť trvá od pátku do neděle.

Součástí Zašovských slavností
je také gastronomický
LOVE FOOD festival.
Po celou dobu festivalu nejlepší
restauratéři z regionu nabízí
svá degustační menu.
Součástí je také farmářský trh.

Již několikátým rokem se staly
Zašovské slavnosti tradičním
symbolem podzimu v Zašové.
Kulturní, zábavné a taneční odpoledne přiláká každoročně spoustu
návštěvníků z celého okolí.
Obec Zašová
756 51 Zašová 36
tel.: 571 634 041
e-mail: podatelna@zasova.cz
www.zasova.cz
Poutní chrám Navštívení Panny Marie, foto: m-ARK
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Horní Bečva
SE CHLUBÍ NEJPŘÍJEMNĚJŠÍM KLIMATEM V BESKYDECH

Přehrada Horní Bečva,
foto: m-ARK

Historii obce, její kulturu i vzdělání zdejších lidí utvářel po desetiletí především místní rod Malinů,
hornobečvanských fojtů. Již od roku 1703, kdy na Horní Bečvě bylo zřízeno fojtství a jeho představeným se stal pan Martin Malina, předával se tento úřad dědičně z otce na syna. Šest generací fojtů
po dobu takřka 150 let úřadovalo a směřovalo vývoj a historii obce Horní Bečva.
Dnes moderní doba vtiskla obci ráz rekreačního střediska, které překypuje nabídkou zážitkových i ubytovacích možností. Pro aktivně založené milovníky
hor snad není v Beskydech lepšího místa, kde strávit
aktivní dovolenou plnou nevšedních zážitků.
Odkazy na dobu, kdy se v okolních lesích ukrývala a s nacistickými okupanty bojovala partyzánská brigáda Jana
Žižky, můžete najít při turistice v širokém okolí obce.
Vyhlášené jsou zdejší celoroční ideální podmínky pro
trávení aktivní a relaxační dovolené. Poloha uprostřed
hor a příznivé zimní klima s dostatkem sněhu jsou
hlavními důvody, proč v katastru obce je celá řada
lyžařských areálů vysoké kvality. Také vyznavači běžek
mohou využít celou řadu upravovaných běžeckých
tras, které se napojují na páteřní upravované hřebenovky na Pustevny nebo Bumbálku a Soláň.
Valašská krajina je vyhlášena svojí krásou zapadlých
samot na úbočích hor a proto zde v posledních letech
roste také obliba skialpinismu a hlavně zimní turistiky
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na sněžnicích, které umožňují prožít tu pravou romantiku a nabídnout ty nejlepší podmínky na poznávání
této nádherné oblasti.
V létě osiřelé sjezdovky skvěle nahrazuje přehradní
nádrž s čistou horskou vodou vhodná ke koupání,
rybaření i provozování nenáročných vodních sportů.
Není proto divu, že na Horní Bečvě nabízí služby
několik desítek chat, penzionů, hotelů a rekreačních
zařízení, z nichž mnohé jsou vybaveny půjčovnami
sportovní výstroje, saunami, bazény a dalším nezbytným servisem
pro uspokojení potřeb všech typů
rekreantů.
Vhodné terény poskytuje Horní
Bečva také turistům nebo cyklistům.
Mimo jiné na Horní Bečvě začíná cyklostezka Bečva, která je magnetem
pro cyklisty, in-line bruslaře i rodiny
s dětmi. Oblíbeným výletním místem

Vladimír a Stanislav Ondruchovi, foto: rodinný archiv

Cyklostezka Bečva, foto: m-ARK

Tradice měření
již od roku 1895

je např. turistická chata Martiňák
s výstupem na známé Pustevny.
Krajinářskou lahůdkou je určitě
přechod či přejezd Vsetínských
Beskyd s nejvyšší horou Vysoká (1024 m), pod níž v hlubině
příkrého severního svahu vyvěrá
upravený pramen Rožnovské Bečvy. Sestoupit k němu lze pomocí
řetězového zábradlí. Značená magistrála Vsetínských Beskyd pokračuje z Vysoké směrem k Soláni přes
louky a pastviny Benešky, bývalý
geografický střed I. Československé
republiky. Za příznivého počasí se
odtud otevírají romantické pohledy
na idylický svět zdánlivě nekonečných karpatských kopců. Kdekoho
právě tady napadne, že hřebenovka
Vsetínských Beskyd je nejkrásnější
nejenom v Beskydech.
Informační centrum Horní Bečva
756 57 Horní Bečva 655
tel.: 571 645 249
e-mail: ic@hornibecva.cz
www.hornibecva.cz
Horní Bečva – pohled k Radhošti, foto: m-ARK

Vladimír Ondruch z Horní Bečvy
byl zvyklý vstávat každé ráno
po šesté hodině a dříve než po desáté večer nechodil spát. V přesně
stanovených intervalech třikrát denně odečítal z přístrojů důležitá data,
která následně zasílal na pobočku
Českého hydrometeorologického
ústavu v Ostravě-Porubě.
Již jeho otec byl meteorolog po celý
život. Pracoval nejdříve na šachtě, poté na letišti v Ostravě a poté
na Lysé hoře. Jako meteorolog pozorovatel tam od roku 1994 pracoval
i Vladimír Ondruch. Od roku 1997
navíc společně se svým bratrem
Stanislavem.

Vladimír Ondruch, foto: M. Burda

Meteorologická stanice funguje
v Horní Bečvě od 1. prosince 2001.
Leží v nadmořské výšce 565 metrů.
Nejprve to byla klasická stanice,
kde se všechna data musela odečítat
ručně. Až 15. července 2010 začala
fungovat stanice automatická, která
posílá naměřené hodnoty do Ostravy co deset minut.
Počasí ale lidé v Horní Bečvě pozorují mnohem déle. Už od roku 1895.
Pozorování měli většinou na starost
učitelé nebo hajní či revírníci. Později se meteorologická data začala
sbírat také na vybudované přehradě
v Horní Bečvě. Dodnes zde má svůj
srážkoměr Povodí Moravy. Ondruchovi ovšem u svého domu sledují
daleko více ukazatelů.

Po náhlém odchodu Vladimíra Ondrucha do meteorologického nebe
na podzim 2016 pozorování počasí
na Horní Bečvě provádí nadále jeho
manželka Iveta.
Do deníku se zapisují také takzvané
meteorologické jevy. Sledují se kaž
dý den a zaznamenávají okamžitě.
Jsou to například bouřky, déšť,
mlha, námraza či sněžení. Průměrná roční teplota v Horní Bečvě není
příliš vysoká, jen šest a půl stupně.
Naměřili zde ale i hodnoty, které se
od průměru velmi vzdálily. Například 28. července 2006 ukazoval
teploměr rekordních 35,6 stupně
Celsia. Největší mráz byl naopak
dvanáctého prosince 1987, kdy rtuť
klesla až na minus 28,7 stupně.
Zajímavých dat je ovšem daleko víc.
Například třetina všech dní v roce
je v Horní Bečvě mrazových, kdy
teploměr neukáže více než nulu.
Spadne zde v průměru 1083 milimetrů srážek ročně. Sníh se v obci
pod zalesněnými hřbety Vsetínských
a Radhošťských Beskyd drží v průměru 108 dní v roce. Klimatologicky
patří údolí Horní Bečvy k tomu
nejlepšímu v Beskydech.
Stanislav Ondruch, který provádí
pravidelné každodenní pozorování
na Horní Bečvě-Kudlačeně a sleduje množství srážek, výšku sněhové
pokrývky a vodní hodnoty, uvádí, že
množství srážek vykazuje jedny z nejvyšších hodnot ve Zlínském kraji.
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Hotel Duo
SLAVÍ TŘICÁTINY

Foto: m-ARK

Řada z vás si již určitě vybaví tento hotelový
resort, který se pyšní nejen sluncem vycházejícím za hřebenem v jeho logu, ale také sluncem
ve tvářích všech lidí, kteří se v tomto resortu
o vás starají. Má úžasnou polohu ve svazích hory
Polana (937 m n. m.), nad přehradou Horní Bečva,
odkud jsou ty nejlepší výhledy nejen na samotné
údolí s přehradou, ale celý lysohorský hřeben až
po Pustevny. A tento Hotel Duo slaví v roce 2017
kulaté výročí a přitom byste neměli chybět.
Ještě než se budeme věnovat hotelovému resortu a především všemu tomu, co se chystá v rámci oslav jubilea, dovol
mi, milý čtenáři, abych se na malou chvíli zastavil u člověka, který za tím vším, co se zde děje, stojí.

Pana ředitele a majitele tohoto resortu, pana Ing. Michala Silona,
jsem poprvé potkal, když jsme měli domluvenou schůzku a on
se mi přišel na recepci omluvit, že musí ještě pomoci odházet
sníh, protože zaměstnanci z údržby prostě nestíhají. Tak, jak to
u těchto lidí bývá, žijí svůj život zde, tím, co vybudovali, a nerozlišují, zda jsou v této chvíli majiteli nebo třeba obsluhou restaurace. Myslím, že to je to kouzlo, které vytváří domov tam, kde my
hosté jej potřebujeme. Takže, až vám někdo při vašem pobytu
v tomto resortu přijde vyměnit prasklou žárovku, klidně se může
stát, že to bude sám pan ředitel.
Hotel Duo nabízí klidný pobyt rodičům s dětmi, skupinám, je
připraven uspořádat firemní akce nebo školení. Má připraveny speciální pobyty pro seniory i hendikepované spoluobčany. V resortu
hotelu se nachází velká řada sportovišť pro malé děti i jejich rodiče,
od koupaliště, přes různá hřiště a půjčovny sportovního vybavení,
až po lyžařský areál. O tom, co hotel nabízí, čím je zajímavý a jedinečný a především co chystá pro rok 2017 a oslavy spojené s třicetiletým výročím založení hotelu, jsme si povídali právě s ředitelem
celého resortu Hotelu Duo, s panem Ing. Michalem Silonem.

Horní Bečva 216, 756 57 Horní Bečva
tel.: 571 645 115, 737 211 117
e-mail: recepce@hotel-duo.cz, www.hotel-duo.cz
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Pane řediteli, co tedy všechno chystáte v roce 2017?
Jak již bylo uvedeno výše, celý rok
by se měl táhnout ve znamení oslav
třicetiletého výročí. Chystáme každý
měsíc roku několik speciálních akcí,
mimo ty již tradiční a zaběhlé. Ale
i ty budeme ještě ozvláštňovat. Hosté
se mohou těšit na řadu speciálních
ochutnávek vín jednotlivých vinařství nebo spoustu sportovních akcí.
U nás klademe důraz také na zajímavou a kvalitní gastronomii, takže
i v tomto ohledu bude řada novinek
a zajímavostí. Největší oslavy by měly
vypuknout těsně před létem, na den
letního slunovratu 21. června.
A celý kalendář oslav najdeme kde?
Samozřejmě na našich webových
stránkách, také na recepci hotelu.
Stačí jen zavolat a naše děvčata vám
podají podrobné informace a doporučí, co by bylo nejlepší přesně pro vás.
Když na chvíli potlačíme oslavy
do pozadí, čím byste řekl, že je váš
resort jedinečný? Co mu dává tu
výhodu oproti ostatním?
Když pominu kvalitní zázemí v podobě komfortního ubytování a wellness
s širokou paletou doplňkových služeb,
Ředitel hotelu Ing. Michal Silon, foto: m-ARK

tak určitě jsou to ty unikátní výhledy
na velkou část Beskyd. A právě naše
poloha dostává další rozměr také
v tom, že jsme v těsném dosahu všech
největších atraktivit Beskyd a přitom
v klidové zóně, takřka na samotě.
A co vaše vyhlášená gastronomie?
Samozřejmě, to je moje láska. Jsem
gurmán v tom celém kontextu
toho slova – je pro mne prioritou,
z čeho vaříme, ale také jak to vaříme
a v neposlední řadě také jak to hostovi
servírujeme. Jídlo má v sobě tolik
aspektů a já tvrdím, že jeden bez druhého nemůže být. Proto jídlo musí být
chutné, přesto však i trochu zvláštní
a tajemné a musí na talíři také dobře
vypadat. Hosta musíme jídlem hýčkat
a příjemně zasytit, ne jej zaplnit
k prasknutí.
Jak přišel ENZO Restaurant
Hotelu Duo ke svému jménu?
Ing. M. Silon vypráví: „To se
musíme vrátit o nějaký rok
zpět, kdy jsem byl na stáži
v Anglii, v restauraci světoznámého kuchaře Jamieho Olivera.
A mým zdejším mentorem
a později dobrým přítelem se
stal kuchař této restaurace, ital
Vincenzo Ferreira, zkráceně
Enzo. A protože italská kuchyně mne okouzlila a protože mi
Enzo radí dodnes, pojmenoval
jsem po něm i tuto restauraci.“

mnoho jiných hotelových resortů, které
by provozovaly v létě vlastní koupaliště
a v zimě lyžařský areál s vlekem. Kromě
tradičních sportovních aktivit všeho
druhu u nás najdete také drobné specialitky – v zimě je to určitě procházka
na sněžnicích nebo napojení přímo
od hotelu na upravované běžecké tratě.
V létě jsou to určitě animační programy,
které každý rok s animačním týmem
připravuji a rozšiřuji. Děti i jejich rodiče
neomezujeme jen prostředím našeho
resortu, ale lákáme je do širokého okolí
našich krásných Beskyd. Od roku 2017
bude na hotelu fungovat vedle klasické půjčovny kol, koloběžek a dalšího
sportovního náčiní také velká půjčovna
elektrokol.
Určitě bychom se měli ještě vrátit
k oslavám a třicetileté historii hotelu.
Je zde nějaká tradice, která se táhne
s hotelem od jeho postavení?
Jistě, hotel už v tom roce 1987 byl stavěn
jako rehabilitační a lázeňské centrum pro
ostravské horníky. A my na tuto tradici
nejen navazujeme, ale dále ji rozšiřujeme. U nás nenajdete jen „klasické“ wellness zařízení, ale máme zde právě řadu
lázeňských a rehabilitačních procedur
s potřebným vybavením a odborným
personálem. Chceme pomoci co nejširší
skupině hostů, kteří sem přijíždějí nejen
za odpočinkem, ale také si vyléčit celou
řadu současných civilizačních chorob.
Budu velmi šťasten, když slunce, které
máme nejen v tom štítu, ale které se
snažíme zde rozdávat, tak pomůže i vám
a budete se k nám rádi vracet.
Děkujeme za rozhovor.

Je ještě něco, nač jste právem pyšný?
Zmínit musím opravdu široké spektrum všemožných sportovních aktivit,
včetně samozřejmě letních i zimních
animátorských programů. Není

Foto: Hotel Duo
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HORNÍ
BEČVA

CHALUPY NA RALIŠCE

SOUKROMÝ RÁJ pod nejoblíbenější hřebenovkou Beskyd
Vyrážíte-li na zaslouženou dovolenou či prodloužený víkend, jistě jste už nesčetněkrát řešili, jak zvolit
a skutečně nalézt to pravé. Toužíte-li po krásné čisté
přírodě, procházkách či venkovním sportovním vyžití,
jen těžko vás uspokojí ubytování v centru města či
v přímé blízkosti hlavní silnice.
Hledáte-li zase soukromí, klid a komfortní zázemí,
které bude respektovat váš volnočasový rytmus, stejně
jako potřeby vaší rodiny či prostor, který potřebují
vaše děti, hotel také nemusí nezbytně být to, co zrovna
hledáte. A co teprve vaše peněženka. Naříká už jen při
výčtu vašich požadavků? Už nemusí!
Našli jsme pro vás to pravé! Příjemné, klidné místo
v srdci Valašska, obklopeno beskydskými lesy a krásnou přírodou. Nezůstanete však ochuzeni ani o žádnou z turistických dominant a lákadel zdejšího kraje.
Ty všechny jsou v příjemné výletní vzdálenosti, ať už
se jedná o Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm nebo se
chystáte pozdravit sochu Radegasta. Je-li zkrátka vaším
cílem procházka, výlet na kole nebo den strávený na lyžích, stačí jen překročit práh Chalup Na Rališce.

36

MORAVIA magazín

Vaše děti mohou venku
spokojeně a bezpečně skotačit a vy posedět s přáteli
u táboráku nebo se v zimě
nechat obklopit teplem
vlastních krbových kamen
se skleničkou vína v ruce.
Ať už jste sportovní nadšenec, který opouští vyhřátou postel před svítáním,
nebo raději své ratolesti
pozorujete při rozpustilém
dovádění z terasy, večerní
koupel ve vířivce se zajisté
bude líbit vám všem.
Šak se dojdite přesvědčit
na Rališku!
Chalupy Na Rališce
Horní Bečva 0595
756 57 Horní Bečva
tel.: 724 227 546
e-mail:
info@chalupy-raliska.cz
www.chalupy-raliska.cz

MÍSTO, KTERÉ SI ZAMILUJETE!

Kdysi v jednom animovaném
filmu vyprávěl kritik něco
v tomto smyslu: „Říci, že toto
jídlo zcela zbortilo mé představy
o gastronomickém zážitku, by
bylo zcela nedostatečné a svědčilo
o velmi špatné vyjadřovací
schopnosti interpreta. Byl to sen.“
Přesně to můžete zažít v restauraci
hotelu Sport Art Centrum. Jedinečný
gastronomický zážitek. Budete nenásilně
a zcela nenápadně vtaženi do hry mezi
jídelním lístkem, obsluhou a kuchařem.
Jedná se o koncert předem pečlivě připraveného a nazkoušeného představení.
Výsledkem ale je fakt, že z restaurace
budete odcházet s pocity krásného zážitku. Mnoho hostů se sem vrací, vozí sem
své rodiny, přátele i obchodní partnery.
Gurmánský zážitek však není jediným
v tomto příjemném resortu, protože
zůstat pouze u gastronomie by bylo
hrubě nedostatečné. Podíváte-li se
na weby nebo Facebook Sport Art
Centra a přečtete si tu řadu pochval-

ných recenzí – na jejich wellness
centrum, masáže, komfortní ubytování, tenisové centrum nebo jiná
sportoviště, ale především na chování a přístup veškerého personálu,
nabydete dojmu, že něco takového
přece není ani možné a tento resort
určitě nemůžete minout.
Sport Art Centrum poskytuje
ubytování ve ****hotelu s wellness
centrem. V areálu také najdete kryté
kurty na tenis a badminton. Všem
cyklistickým nadšencům zde nabízí
možnost odpočinku v cyklocentru
s možností občerstvení a servisu.
V rámci wellness centra můžete využít bazén s řadou vodních atrakcí,
whirlpool, sauny, Kneipův chodník.
Vyhlášené jsou zdejší masáže,
včetně aplikace lávových kamenů.
Poskytují i možnost lékařské re-

Krytá hala s kurty, foto: m-ARK

Budova Sport Art Centra, foto: m-ARK

Sport Art
Centrum

habilitační péče nebo třeba řízené
fyzioterapie – diatermie, elektro th,
magnet, laser nebo lymfodrenáže.

Další překvapení. Sport Art Centrum leží
zcela nenápadně, až skrytě, v blízkosti
řeky Bečvy, u známé Cyklostezky Bečva.
Kdybyste o tomto hotelovém resortu
nevěděli, snadno jej minete. Nachází se
v takové zemi nikoho. Na pomezí Dolní
a Prostřední Bečvy, skryto před zraky
i hlukem tohoto světa, přesto si dokázalo vytvořit takové renomé mezi lidmi
z velmi širokého okolí, že budete opravdu
velmi, velmi mile překvapeni. Toto exkluzivní centrum vás přivítá s otevřenou
náručí a věřte mi, budete lapeni navždy.

Krytý bazén,
foto: m-ARK

SPORT ART CENTRUM
756 56 Prostřední Bečva 707,
tel.: 702 059 114
e-mail: recepce@hotelsportart.cz
www.hotelsportart.cz
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Prostřední
Bečva

VE ZNAMENÍ VODY, DŘEVA A KAMENE
Prostřední Bečva mezi zalesněnými hřebeny
Vsetínských a Radhošťských Beskyd už
dávno není jenom tranzitní obcí při cestě
na Pustevny nebo na Slovensko, kde bývalo
dobrým zvykem udělat oblíbenou zastávku
ve vyhlášeném motorestu Zavadilka. Tato
moderní valašská dědina se postupně stává
plnohodnotnou cílovou destinací a svým stále
početnějším návštěvníkům nabízí bohaté
možnosti rekreačního vyžití.

Zajímavá architektura v centru obce, foto: m-ARK

Nejen Pustevny, které patří do katastru obce Prostřední Bečva, jsou dnes cílem zájmu turistů. Mezi nejvyhlášenější atraktivity patří především přírodní biotopové koupaliště s jedinečnou kvalitou vody, doplněné
o sportovní areál s několika hřišti. Zajímavostí, která
stojí za zhlédnutí, je také odpočinková moderní architektura v centru samotné obce a rovněž moderní kostel
sv. Zdislavy, který byl vystavěn na přelomu tisíciletí
a jeho stavba trvala jeden rok. Základní kámen kostela
posvětil papež Jan Pavel II. při svatořečení Zdislavy
a Jana Sarkandra v Olomouci 21. května 1995.

Biotopové koupaliště, foto: m-ARK

Biotop
Již od roku 2015 láká k odpočinku přírodní koupací
biotop, jenž v parném létě nabízí příjemné osvěžení,
koupání i relaxaci ve vodě bez chlóru a dalších chemických dezinfekcí. Na Valašsku jde o první koupaliště
tohoto druhu a stejně tak jako na jiných lokalitách
v Česku si získalo okamžitě veliký zájem a oblibu. Až
několik set lidí denně se tu může v létě oddávat bezstarostným vodním radovánkám!
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Přírodní koupací biotop v Prostřední Bečvě vznikl přestavbou
staré požární nádrže s betonovým dnem. Má celkovou plochu
1110 m2 a skládá se z vlastní
koupací části 848 m2 a biologické filtrační laguny, kde se voda
samovolně čistí. Koupaliště se
skládá z brouzdaliště vhodného pro
děti a neplavce a z plavecké části
o maximální hloubce 2,5 m. Dno
a stěny tvoří silná fólie přírodní
světle zelené barvy, lem biotopu je
obložen litou kamínkovou dlaž-

Biotopové koupaliště, foto: Prostřední Bečva

bou, po níž lze pozvolna vstupovat
do vody a přidržovat se přitom
zábradlí. Děti zajisté velmi ocení
vodní skluzavku.
Přírodní princip koupacího biotopu spočívá v tom, že voda z koupaliště se přečerpává do sousední
mělké filtrační laguny osázené
mokřadními rostlinami. Ty zajišťují
intenzivní biologické čištění vody
založené na schopnosti mikroorganismů rozkládat organické
znečištění ve vodním prostředí.
Z tohoto důvodu je koupací biotop
na Prostřední Bečvě vhodný i pro
alergiky.

Obec je vyhlášenou koňáckou destinací, v pozadí kostel sv. Zdislavy, foto: m-ARK

hlavní cesty a symbolizuje velmi
přesvědčivě, že Prostřední Bečva je
moderní valašskou dědinou. Náves
prošla díky několika dotačním
programům nákladnou revitalizací
a výsledkem je pozoruhodná architektura využívající tradiční valašské
materiály – kámen a dřevo. Drobná
budova kapličky slouží v době turistické sezony různým osvětovým
programům, například jako malá
výstavní síň. Jediné, co vesnickému
centru v Prostřední Bečvě chybí, je
kostel. Ten obec neměla jako jedna
z mála v okolí dokonce až do roku
2001. Teprve tehdy se podařilo
ve stráni nad hlavní silnicí postavit důstojný moderní svatostánek
zasvěcený svaté Zdislavě.

Na co při návštěvě určitě
nezapomenout?
A kam si vyrazit z Prostřední Bečvy na výlet? V prvé řadě samozřejmě k Radegastovi a na Pustevny
– hezká, zeleně značená trasa vede
například přes Skalíkovu louku.
A z Pusteven třeba poněkud netradičně kolem hory Čertův mlýn
na chatu Martiňák, kde vám trasa
naučné stezky přiblíží mimo jiné
pohnuté události druhé světové
války související s partyzánskou
činností v Beskydech. Na podzim
roku 1944 se především obyvatelé
Prostřední Bečvy zapojili do aktivní podpory partyzánů, což připomíná několik drobných památníků
v rozlehlém katastru obce.

Pustevny – útulna Maměnka, foto: m-ARK

Unikátní architektura

Informační centrum Prostřední Bečva
Prostřední Bečva č. p. 272
756 56 Prostřední Bečva
tel.: 571 643 229
e-mail: obec@prostrednibecva.cz
www.prostrednibecva.cz

Prostřední Bečvu však rozhodně
není možné ztotožnit pouze s areálem na Zavadilce nebo koupacím
biotopem. Skutečné centrum obce
se nachází o kus dál ve směru
Zajímavá architektura v centru obce,
foto: m-ARK
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Soláň

umělecké srdce Beskyd

„Soláň je odrazištěm bohů,“ napsal brněnský spisovatel, básník a dramatik Jiří Mahen. Osobitý ráz
krajiny zde vytváří horský hřeben Vsetínských Beskyd s překrásnými výhledy do údolí Velkých
Karlovic, na Javorníky i na slovenské hory. Z opačné západní strany pak na Beskydy s Radhoštěm,
Lysou horu a další vrcholy. Krajina i místní lidé do těchto míst lákali mnohé velikány českého umění,
např. Leoše Janáčka, Svatopluka Čecha, Jarmilu Glazarovou nebo ty známé „soláňské umělce“ –
Karla Hofmana, Aloise Schneiderku, Jana Kobzáně, Františka Podešvu a další.
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Valašský ateliér U Hofmanů na Soláni, foto: archiv M. Vajceové

Pokračování rozhovoru ze str. 6
s paní Marcelou Vajceovou-Hofmanovou
Ovlivnilo vás, že jste vyrůstala
v uměleckém prostředí?
Určitě, i když člověk si to v mládí
ani nijak neuvědomoval. Když jsem
se rozhodovala kam na střední
školu, tak já chtěla být zdravotní
sestrou, ale otec to vůbec nepřipustil a přiměl mne, abych studovala
na UMPRUM v Uherském Hradiš
ti. Nakonec se ukázalo, že to byla
správná volba.

Valašský ateliér U Hofmanů na Soláni, foto: m-ARK

Krásnou zahradu doplňují umělecká díla
majitelky i jejích přátel, foto: m-ARK

Neprojevoval se tedy u Vás
od mládí sklon k umění, k malbě?
To vůbec. Že bych si stále jen kreslila
nebo malovala? To ne. Proto jsem
si také zvolila keramiku a ne malbu.
Tatínek prostě odhalil, co ve mně je,
aniž bych já sama si to nějak uvědomovala. A podobně to bylo i u mého
syna Ondry, který také k tomu
od mala nijak netíhl a později se stal
jedním z nejtalentovanějších studentů na Střední uměleckoprůmyslové
škole v Praze i na Academii di belle
arti v Benátkách.
Kdy jste vlastně poznala
poprvé Soláň?
My jsme sem jezdily již jako malé
holčičky. Náš otec Soláň miloval

a trávily jsme zde s přáteli prázdniny a vánoce. Ještě jsme jezdívaly
také do Zděchova, kde žil malíř
Ludvík Klímek, velký kamarád
mého tatínka, který tu měl turistický hotel. Zde se často potkávali
malíři a jejich přátelé, pořádaly se
zde malířské plenéry nebo se jen
tak povídalo o umění.
Takže volný čas jste od mala prožívala na Valašsku?
Ano, víkendy nebo celé prázdniny
v Jablůnce, na Soláni, ve Zděchově
a v širokém okolí. Mě vždy také
velmi bavily práce na poli, za což
mne sestra i všichni bratranci
a sestřenice dost nenáviděli. Oni se
snažili vždy někam zašít a já jsem
je obcházívala a říkala jsem „snad
se nestydíte, musíme staříčkovi pomoct“ a oni mne o to více nemuseli.
A kdy jste se vlastně nastěhovali
na Soláň?
V mých osmnácti letech, když zemřel malíř Schneiderka, tak tatínek
koupil od jeho vdovy tento nádherný dům, k němu otec přistavěl velký
ateliér, který dnes slouží jako jeho
památník a prodejní galerie. Právě
tato architektura v kombinaci s okolní krajinou a duchem umělců, kteří
zde žili, vytváří ten jedinečný genius
loci, který je zde všudypřítomný.
MORAVIA magazín
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Valašský ateliér U Hofmanů na Soláni, foto: archiv M. Vajceové

Co si myslíte o soláňskému projektu Galerie v přírodě?
Zpočátku jsem jej uvítala, ale jeho
výsledkem nejsem příliš nadšená.
Mrzí mne, že celková trasa stezky
je převážně jen tady „kolem Zvonice“, ale podle mého názoru by
měla zaběhnout až k těm ostatním
velikánům Soláně – ke Kobzáňům
nebo Podešvům. Také tabulky
na jednotlivých zastaveních jsou
položené na zemi a nejsou dobře
čitelné. Nehledě na to, že půl roku
jsou ukryty pod sněhem. Takže
nápad dobrý, provedení by mohlo
být lepší.
Co je tedy tou energií Soláně, co
sem lidi a umělce od nepaměti láká?
Od mnoha lidí jsem už slyšela,
že Soláň je energetickým bodem,
že nabíjí. Snad je to pravda. Ale
nikde jinde v Beskydech nezažijete
to spektrum výhledů na okolní
hřebeny a údolí, od těch romantických, zasněných, dalekých až po ty

hluboké, úzké, někdy i strašidelné. A to využívali všichni zdejší
umělci, malíře nevyjímaje. Nebylo
jediného dne, kdy by tatínek nebyl
venku s plátnem nebo jen tak
skicákem a Alois Schneiderka nebo
Jan Kobzáň jakbysmet.
Jaký je váš vztah k současnému
modernímu umění?
Mám ráda moderní
umění. Naposledy, kdy
jsem byla naprosto
unesena moderním
uměním, bylo na výstavě
mého švagra Stanislava
Vajce. On žije již dlouho
v Německu, ale měl tady
výstavu v jeho rodných
Klatovech, a to byla
opravdu nádhera a i lidé
z vystavující galerie
mi potvrdili, že takový
zájem o výstavu už roky
nezažili.

Existuje obraz, který třeba vídáte
denně, a přesto tam stále objevujete něco nového?
Občas se mi stane, že se zadívám
třeba na nějaký tatínkův obraz
a říkám si, ale vždyť toto tam dříve
nebylo. Ano, vnímání obrazu,
zvlášť jeho detailů, je takřka vždy
velmi obohacující a může přinášet
často i nová poznání.

Valašský ateliér U Hofmanů na Soláni, foto: archiv M. Vajceové
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Je nějaký obraz, ke kterému máte
výjimečný vztah?
Není jen jeden. Víte, jsou to v prvé
řadě obrazy části mé rodiny,
která je dnes v Německu. Ty mám
v pražském bytě a jsem moc ráda,
že tam visí. Tady z tatínkových
obrazů mám asi nejradši ty z jeho
italského období. Také k jeho
valašským Pasinkám mám zvláštní
vztah. A nyní se tady ve Zvonici
(místní infocentrum) objevil obraz,
o kterém jsem ani nevěděla, že jej
otec namaloval. Ale byla to láska
na první pohled. Ihned jsem volala
širší rodině, že musíme dát dohromady peníze a tento obraz koupit.
Je magický.
Čím bychom mohli tento rozhovor zakončit?
Nevím, co by bylo nejlepší… Ale
chtěla bych říci, že mám vždy
obrovskou radost, když ke mně přijdou lidé a říkají, že je tyto obrazy
a plastiky ve spojitosti s prostředím
nabíjí neuvěřitelnou energií, že je
to pro ně neskutečné pohlazení
po duši. A přejí mi, abych vydržela
co nejdéle a mohla rozdávat tuto
radost a energii i nadále.

Galerie – Valašský ateliér
Poloha domu poskytuje impozantní výhled na hřebeny Javorníků, zahrada a interiér umocňují výjimečnost místa, spojeného úzce s tradicí
valašské kultury. Obrazy a plastiky
spojené s přírodní scenerií podtrhují neopakovatelné zážitky z místa, které hluboce osloví ty, kteří
vnímají křehkost, půvab a velkolepost přírody a její věčnou inspiraci
v umění a v životě. V prostorách
bývalého ateliéru je dnes prodejní
galerie, která připomíná především
osobnost Karla Hofmana. Jeho
autoportrét je působivou dominantou tohoto bývalého ateliéru.
Přiléhající bývalý dřevník se změnil
na malou galerii dnešní majitelky
a dcery Karla Hofmana paní Marcely Vajceové-Hofmanové a jejího
syna Ondřeje Vajceho. V roce 2016
přibyl do tohoto výjimečného

Hostům jsou k dispozici dva stylově zařízené apartmány s posezením
na zahradě s jedinečným výhledem
na celé Javorníky. Poloha domu
a okolní příroda nabízí jak v letním, tak v zimním období nespočet turistických, běžkařských a cyklistických tras. V bezprostřední
blízkosti domu se nachází Skiareál
Soláň a wellness. Hosté mají zcela
ojedinělou příležitost prožít nezapomenutelné chvíle v prostorách,
kde žili a tvořili významní umělci.

Svatby na Soláni

Mnoho štěstí a zdraví, paní Vajceová,
a té energie ať máte na rozdávání
stále dost.
Děkujeme za rozhovor.

areálu dům, který si nechal postavit
Jaroslav Kováč architektem Jaroslavem Palátem, který je též autorem
přístavby domu Aloise Schneiderky. Zde vznikl prostor pro stálou
expozici čtyř malířů ze Soláně.
Umění v zahradě, foto: archiv M. Vajceové

Možnost ubytování

Zahrada a dům u Hofmanů
na Soláni je místem s jedinečným geniem loci. Chcete-li prožít
svatbu snů, obklopeni romantickou
přírodou, která vytvoří kouzlo
těchto nenávratných okamžiků,
jste na správném místě. Součástí
naší nabídky pro vás je i možnost
zajištění kompletního svatebního
servisu. Výjimečná příležitost si
žádá výjimečné místo!
Valašský ateliér U Hofmanů
Soláň 657, 756 06 Velké Karlovice
tel.: 571 454 075, 604 817 441
e-mail: atelier-hofman@seznam.cz
www.atelier-hofman.cz
MORAVIA magazín
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Wellness Horal
s termálními bazény

Wellness Horal se nachází v moderním hotelu Horal ve Velkých Karlovicích. Foto: Resort Valachy

Chcete si zpříjemnit váš pobyt na Valašsku kvalitní relaxací? Pak
si nenechejte ujít výlet k „valašskému moři“ – do Wellness Horal
v Resortu Valachy. Toto vyhlášené relaxační centrum, situované
v hotelu Horal ve Velkých Karlovicích, si díky komfortnímu prostředí a bohaté nabídce služeb vysloužilo vynikající pověst mezi
náročnými vyznavači špičkového wellness. Otevřeno je nejen
ubytovaným hostům, ale i široké veřejnosti.
Dominantou centra je trojice
termálních bazénů: 20 metrů
dlouhý plavecký bazén vyhřívaný
na 28–29 °C, relaxační a dětský
bazén dokonce až na 35–36 °C.
Nechybí ani vodní atrakce jako
divoká řeka, jeskyně, vodní hřib
a různé bublery a trysky, které
promasírují vaše svaly.
V teplejším počasí se můžete
vyhřívat na slunci na venkovních
terasách a k tomu si pochutnat
na šálku kávy a čaje, sklence čerstvé
ovocné šťávy nebo vynikajících
dezertech z Vital baru.
Pokud chcete udělat něco i pro
svou fyzičku, můžete před relaxací
protáhnout tělo v klimatizovaném
fitness centru.
Další relaxaci vám dopřeje saunový
svět se saunami, parní lázní,
tepidariem, venkovním a vnitřním
whirlpoolem či nabídkou oblíbených
saunových rituálů. Saunový svět je
klidovou zónou přístupnou hostům
starším 14 let, ale ani rodiny s dětmi
nepřijdou zkrátka. Denně od 8 do 10
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hodin jsou sauny vyhrazeny dětem.
Vždy v 9 hodin se koná saunový
rituál pro děti.
Třešinkou na dortu je nabídka
exotických masáží. Ve Wellness
Horal najdete pod jednou střechou
maséry pěti národností – z Thajska,
Srí Lanky, Filipín, Bali a Indie,
v nabídce jsou i obličejová a tělová
ošetření, manikúra či pedikúra
v Beauty salonu.
Masáže ve Wellness Horal jsou
dokonalým zážitkem i díky následné
péči. Po terapii vás maséři uloží

SPECIÁLNÍ TIP
WELLNESS HORAL
Neubytovaným hostům
nabízí Wellness Horal
speciální balíček Wellness
den pro zdraví, zahrnující
celodenní neomezený pobyt
v relaxačním centru, masáž
a tříchodové obědové menu.
Balíček je nabízen od pondělí
do čtvrtku.

na odpočinkové lehátko v klidové
zóně a naservírují čaj, při jehož
popíjení v sobě můžete nechat
doznít příjemné dojmy. Návštěvu
můžete završit gurmánským
zážitkem ve Valašské hospůdce
hotelu Horal, která je vyhlášená
nabídkou regionálních specialit.
Wellness Horal Velké Karlovice
756 06 Léskové 583
www.wellnesshoral.cz
www.valachy.cz
Otevírací doba:
Termální bazény, fitness: 7.00–22.00
Saunový svět a masáže: 10.00–22.00

Vychutnejte si některou z exotických masáží ve Wellness Horal,
foto: Resort Valachy

Užijte si relaxaci ve

Ředitel Resortu Valachy Tomáš Blabla, foto: Resort Valachy

VELKÉ
KARLOVICE

Největším lákadlem resortu je Wellness Horal s termálními bazény, foto: Resort Valachy

Resort Valachy
TOP DESTINACE V LŮNĚ BESKYD
Špičkové relaxační zázemí, bohatá nabídka aktivit pro návštěvníky všeho věku, kvalitní krajová gastronomie a osobní péče:
to vše zosobňuje Resort Valachy - hotelový komplex v malebné
valašské obci Velké Karlovice.
Nenechejte si ujít jeho návštěvu.
Své služby celoročně nabízí nejen
svým ubytovaným hostům, ale
i široké veřejnosti.
Resort Valachy tvoří Spa hotel
Lanterna****, Wellness hotel
Horal***+ a Hotel Galik**:
tato někdejší podniková
rekreační střediska se díky citlivé
rekonstrukci a rozšíření služeb
v posledních letech stala magnetem
pro náročné cestovatele, rodiny
s dětmi, gurmány i sportovce,
vyhledávající kvalitní zázemí pro
wellness a aktivní dovolenou.
Resort láká návštěvníky především
díky relaxačnímu centru Wellness
Horal s termálními bazény, které
přinesly – v Beskydech jedinečnou
– možnost celoročního koupání
Resort Valachy Velké Karlovice
• Spa hotel Lanterna****
• Wellness hotel Horal***+
• Hotel Galik**
www.valachy.cz
www.facebook.com/ResortValachy
www.instagram.com/ ResortValachy

na horách ve slané vodě vyhřívané
až na 36 °C. Wellness je populární
také díky nabídce saunových
rituálů a exotických masáží
na špičkové úrovni v podání
masérů pěti národností.
Zimní zábavu obstarává Ski areál
Razula, na jehož sjezdovkách se
v létě rozprostírá golfové hřiště
a dětský park Razulák. Nabídku
doplňují další služby a aktivity pro
volný čas.
Třešinkou na dortu je hotelová
gastronomie, zaměřená na čerstvé

Prestižní ocenění
Generální ředitel Resortu Valachy
Tomáš Blabla je držitelem ocenění
Hoteliér roku 2014. Asociace
hotelů a restaurací ČR tak
ohodnotila úroveň služeb, které
hotely resortu dlouhodobě nabízí
svým návštěvníkům.

suroviny, krajové recepty
a regionální produkty. Resort
Valachy provozuje vlastní výrobu
frgálů a můžete se tu také zúčastnit
kurzů pečení těchto tradičních
valašských koláčů vždy o letních
prázdninách. Zážitková restaurace
Vyhlídka ve Spa hotelu Lanterna
pořádá pravidelně degustační
večery na různá témata a již
šest let po sobě hostí šéfkuchaře
oceněné michelinskou hvězdou
při populárním Karlovském
gastrofestivalu, který resort pořádá
vždy na začátku října.

1/ Golfové hřiště Horal
2/ Půjčovna segway, elektrokol
3/ Tenisový kurt
4/ Bowling
5/ Zážitková restaurace Vyhlídka
6/ Valašské frgály prodej
7/ Relaxační centrum L-Spa
8/ Wellness Horal
9/ Ski areál Razula
10/ Fotostezka Valachy
11/ Zábavní park Razulák
12/ Kulíškova naučná stezka
13/ Trasa Hledej poklad na Galiku
14/ Dětské koutky a menu
15/ Traily
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Skřítci z Karlovic propůjčili
pivům jména, energii i hravost

Foto: Penzion Pod Pralesem

Minipivovar

Pod Pralesem
„Vždy tvrdím, že lidi je nezbytné něčím zaujmout a přinášet nové
věci,“ říká provozovatel Penzionu Pod Pralesem ve Velkých Karlovicích Lubor Gášek. A s úsměvem, který zřejmě nikdy neodkládá,
neustále proměňuje slova v činy. Když jej poznáte, zjistíte, že jej není
problém vidět, ale zastavit a chvíli zdržet. Úžasný člověk, zase jeden
z těch Valachů se srdcem na dlani a otevřenou náručí všem.
Mazel je pohodový a klidný, Šibal
energický a hravý, Tátoš silný a plný
energie a Diblík zase uctivý a vážený. Drdlíka zahlédnete
jen při speciálních
příležitostech, naopak není problém
narazit na vždy
dokonale učesaného
Skřítka a s ním též
na Pšeňulu vonícím
po ovoci.
Ne. Nepřesunuli jsme
se mezi postavičky
z pohádkové říše. To se
jen v Penzionu a hospodě
Pod Pralesem ve Velkých
Karlovicích rozhodli udělat radost milovníkům
zlatavého moku a před
časem zde začali vařit
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vlastní pivo pojmenované po místních lesních skřítcích.
Penzion a hospoda Pod Pralesem
mají v karlovském údolí Leskové
dlouholetou tradici. Návštěvníkům
nabízí ubytování, stravu ve vyhlášené hospodě s domácí kuchyní,
posezení na terase a řadu služeb
s ubytováním spojených.
Penzion se nachází v turisticky
atraktivním, ale klidném místě Velkých Karlovic, v blízkosti běžeckých
tras, lyžařských vleků, cyklotras
a jedlo-bukového pralesa Razula.

Každým rokem se zde každý pátek v červenci a srpnu pořádá také seriál koncertů nazvaný Karlovské hudební léto.
Zřízení malého pivovaru bylo v roce
2014 jen dalším střípkem do už tak
pestré skládačky služeb a prožitků, jež
Pod Pralesem nabízejí. „Moje babička
vždy říkala: Toto, to žáden nemá,“
připomíná jeden z úsměvnějších
podnětů, které jej k vaření piva přivedly, majitel hospody a penzionu Pod
Pralesem a nyní i sládek Karlovského
minipivovaru Lubor Gášek.
V zavedené hospůdce nabízí živé
pivo, vařené přímo v místě, které
za zákazníkem nikam daleko necestuje. „Je nešizené, uvařené za použití
správných surovin, jehož chuť si
můžeme sami vyladit,“ říká vždy
usměvavý hospodský.
Hosté penzionu a hospody Pod Pralesem mají navíc mnohé přímo na očích.

Lubor Gášek, foto: Penzion Pod Pralesem

Penzion a hospoda
Část zařízení k vaření piva, varna
a scezovačka, je umístěná přímo
v interiéru hospody vedle výčepního pultu. Uvařené pivo následně
kvasí na spilce a pak patřičnou dobu
leží a zraje ve sklepích, v závislosti
na požadované stupňovitosti.
V současné době může pivař Pod
Pralesem ochutnat tyto nefiltrované
ležáky nesoucí jména smyšlených
skřítků: 10° Mazel, 11° Skřítek, 12°
Diblík, 13° Tátoš a polotmavý 11°
ležák Šibal. V nabídce bývá i 15°
speciál Drdlík okořeněný chutí skořice a sušených jablek, 12° pšeničné
pivo Pšeňula nebo 14° světlý ALE
nazvaný příznačně PrALEsník.
Dlužno dodat, že pivní skřítci
z Karlovského minipivovaru jsou
neposední, proto jsou k ochutnání
nejen Pod Pralesem, ale i na několika
málo místech v okolí. A brzy se jistě
vydají i za hranice Valašska. Stejně
tak si může kdokoliv z hospůdky
v Léskovém odnést svého vybraného
skřítka v dárkovém balení domů.

Pod Pralesem
Hospoda
s domácí kuchyní

Tradiční setkání
minipivovarů

Stylová hospoda se nachází ve valašské chalupě z 19. století. Zdejší
česká domácí kuchyně je vyhlášená.
V jídelníčku samozřejmě nechybí
valašské speciality ani sezonní potraviny od místních výrobců. Posedět
a pochutnat si na některé ze specialit
můžete v nekuřáckých prostorech
hospody nebo v létě na rozlehlé terase.
Pro rodiny s dětmi je připraven také
dětský koutek. Ke klidnějšímu povídání slouží posezení u krbu nebo ve výčepu, pro oslavy a akce je tu salonek.

Každé září se Pod Pralesem koná
setkání minipivovarů, kde mohou
hosté ochutnat piva malých pivovarů z celé republiky.

Ubytování
Ubytování je útulné a stylové a je
možné jej přizpůsobit potřebám
všech hostů. Hlavu lze složit v klasických pokojích, apartmánech s vířivou vanou i v samostatné valašské
chalupě. Pod hlavičku Penzionu Pod
Pralesem totiž patří také Penzion
Na kopečku s plně vybavenou
kuchyní a společenskou místností
s krbem. Součástí širšího areálu jsou
také Apartmány U Gášků či stylová
valašská dřevěnice Na Sklepě.

Karlovské hudební léto
Stejně jako již zmínění pivaři, na své
si Pod Pralesem přijdou také milovníci živé hudby. Dlouholetou tradici
má prázdninový festival Karlovské
hudební léto. Je to seriál pátečních koncertů pod širým nebem.
Posluchačům hrají autorské kapely,
některé známé méně, jiné naopak
velmi dobře. V minulosti se představily hvězdy formátu Roberta Křesťana a Druhé trávy i kapely Fleret,
Plavci či Spirituál kvintet a mnohé
další. V malebném prostředí Penzionu Pod Pralesem mají letní hudební
večery své nezaměnitelné kouzlo.

Pivní čtvrtky
Každý čtvrtek v rámci akce Pivní
čtvrtky v Penzionu pod Pralesem je
v nabídce některý z místních speciálů za výjimečnou cenu.

Foto 3x: Penzion Pod Pralesem

Restaurace s výčepem, foto: Penzion Pod Pralesem

Penzion Pod Pralesem
Léskové 911, 756 06 Velké Karlovice
tel.: 571 444 747
e-mail: recepce@podpralesem.cz
www.podpralesem.cz
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Resort Kyčerka

kouzlo jednoho údolí

Když budete mít chuť na poctivé
valašské jídlo nebo si řeknete, že byste
chtěli bydlet moderně ve valašském
stylu, zamiřte do Velkých Karlovic,
do údolí potoka Pluskovce,
do vyhlášeného Resortu Kyčerka.
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Valašské chalupy, foto: m-ARK

Interiér Hospody Kyčerka, foto: Resort Kyčerka

Kaple svatého Huberta

Ochutnejte speciality
Hospoda nabízí především domácí kuchyni, využívající suroviny
z vlastních chovů a místních farem.
Zážitkem pro návštěvníky je příprava
pokrmů přímo v restauraci na originální peci. Na terase hospody můžete
v sezoně ochutnat speciality z udírny.

Atmosféra Valašska
Přímo pod Hospodou Kyčerka,
ve stráni, naleznete volně přístupnou
Galerii dřevěných děl valašských mistrů řezbářů. Vedle postaviček zobrazujících řemesla i zábavu nechybí ani
klasický valašský betlém.
Při procházce údolím Pluskovec
nabydete pocitu, že jste ve skanzenu,
podobném tomu v Rožnově pod
Radhoštěm. Jste obklopeni dřevěnicemi v originálním lidovém slohu,

které ale vznikly až v posledních
letech a slouží jako stylové ubytování.
Tyto novodobé stavby lidové architektury pokračují i v údolí a tvoří
zde velice krásnou valašskou scenérii
– valašské chalupy se šindelovými
střechami, v jejichž okolí se pasou
stáda ovcí.

Stylové ubytování
Ubytování v údolí Pluskovce nabízejí
stylové valašské chalupy, které Resortu Kyčerka dávají právě ten punc
tradiční valašské atmosféry. Díky
bohaté nabídce ubytovacích kapacit
si můžete vybrat své místo přímo
na svahu Ski areálu SYNOT Kyčerka a v zimních měsících tak skočit
přímo z postele na lyže nebo v létě
v těsné blízkosti Bike parku Kyčerka
vyrazit na kolo nebo za turistikou.
Výběr bude jen na vás.
Chalupa Baďurka, Areál za Tratí,
U Hájenky, Penzion Gaudeamus
a další, které stojí v bezprostředním
okolí Hospody Kyčerka, jsou téměř
k nerozeznání od tradičních valašských obydlí. Stylově zařízené valašské chalupy s kachlovými kamny
i zahradami nabízí k ubytování i další
komfort v podobě sauny, whirlpoolu
nebo venkovního krbu s grilováním.

Kaple sv. Huberta, foto: m-ARK

Oltář v kapli sv. Huberta, foto: Resort Kyčerka

Přijedete-li v zimě či v létě, vždy vás
čeká spousta možností aktivního vyžití, domácí gastronomie a ubytování
v prostředí valašské chalupy nebo
apartmánu. Centrem všeho dění je
Hospoda Kyčerka. Nádherná stavba
ve stylu valašské hospody s několika
apartmány zaujme nejen svou rozlohou, ale také čistotou a precizností
provedení.

Údolí Pluskovec je umístěno uprostřed beskydských lesů, na které
dohlíží řada myslivců. Proto také
kaple, jejíž stavba byla ukončena
na podzim roku 2014, získala jméno jejich patrona, svatého Huberta.
Dominantou této kaple je unikátní,
více než čtyři metry vysoký a tři
metry široký dřevěný oltář, obsahující celkem 13 reliéfů, 18 postav
a řadu dekorací. Umělci, kterými
byli dřevořezbáři od nás i ze Slovenska, ke své práci využili několik
druhů dřeva. Kombinovali dub,
hrušeň, ořech, jasan a mahagon.
Samotný křídlový oltář představuje život svatého Huberta od jeho
narození až po konec života.
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V létě na kola
i za pěší turistikou
Po celý rok zde můžete provozovat
horskou turistiku, nordic walking,
geocaching a další atraktivní sportovní programy, které vám ochotný
personál připraví na míru. Najdete
zde nádherné bikerské traily (tratě).
Černá, modrá, červená i zelená vyjížděcí trať včetně dalších trailů vytváří
dnes již známý Bike Park Kyčerka.
Jezdí se tu nejen na horských kolech,
která vám zde ochotně zapůjčí, ale
taky na koloběžkách všeho druhu.
V nejbližším okolí Kyčerky se nachází velká spousta cyklotras, nad které
vysoce ční proslulá Cyklostezka

Bečva, která se nachází 1,5 kilometru
od hospody a je vhodná nejen pro
cyklisty, ale také pro in-line bruslaře.

V zimě je Resort Kyčerka
rájem lyžařů i běžkařů
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člen skupiny

sekce. K zimním aktivitám určitě
patří také běžky. Velké Karlovice
bývají označovány jako ráj běžkařů. Každý rok je zde upravováno
více než 50 kilometrů běžkařských
tratí. V některých úsecích až čtyři
klasické stopy plus volný pás pro
bruslení. K nástupu na upravované
běžecké tratě vás dopraví zdarma
vlastní skibus Kyčerka.

Ski areál SYNOT Kyčerka, foto: m-ARK

Hned zkraje údolí Pluskovec se
vám pod lesem a na zdejších loukách otevírá první část Ski areálu
SYNOT Kyčerka s tzv. „spodním
centrem“ v podobě rychlého občerstvení, lyžařské školy, pokladen
a rozlehlého parkoviště. Vrcholem
celého areálu je hřeben Kyčerky,
odkud vás sjezdovky nasměrují do dalšího, vám již známého

Na trailech, foto 2x: Resort Kyčerka

„horního centra“ u Hospody
Kyčerka. Ve ski areálu na vás čeká
celkem 2480 metrů sjezdových
tratí s 9 vleky. Hitem je dětský park
s pohyblivými koberci. Jedná se
o rodinné lyžařské středisko, přesto
i zkušení lyžaři si zde přijdou na své
a mohou si zde také změřit rychlost. Na sjezdovce č. 5 je pro tuto
příležitost vybudována speciální

Hospoda Kyčerka
Velké Karlovice 774
Rezervace stolů:
tel.: 739 604 043
www.hospodakycerka.cz
Centrální recepce ubytování
Velké Karlovice 765
tel.: 739 604 179
e-mail: recepce@hospodakycerka.cz
www.valasske-chalupy.cz
www.jedemnachalupu.cz
Více o aktivitách skupiny SYNOT
v oblasti cestovního ruchu
na www.synotholiday.cz

Foto 3x: Synot

Grandhotel Tatra

Velké
Karlovice

Velké Karlovice na svém území
s letošní letní sezonou vítají
nový přírůstek mezi existujícími ubytovacími zařízeními.
Po rozsáhlé rekonstrukci se
v červenci 2017 otevírá veřejnosti ve zcela novém kabátě
Grandhotel Tatra.
Z původní budovy hotelu Tatra zůstal pouze skelet. Objekt se změnil
v mimořádný produkt evropské
kvality. Přibylo wellness centrum
s bazénem a čtyřmi saunami,
fitness centrum, masážní místnosti
i kongresová místnost s kapacitou
80 osob, která poskytne prostor
pro firemní akce, svatby, rodinné
oslavy, bankety a rauty.

Zcela nový je i design pokojů.
Použity jsou zde zejména přírodní
materiály z Beskyd – kámen, dřevo
a kůže. Novou tvář získává i hotelová restaurace s otevřeným krbem.
Zpestřením je unikátní vinotéka,

vestavěná do podlahy a terasa s vířivkami a výhledem do údolí.
Gastronomie slibuje gurmánské zážitky především klientům, majícím
v oblibě regionální kuchyni. Využívat navíc bude produkty místních
farmářů.
Grandhotel Tatra
Na Mikulcově 505
756 06 Velké Karlovice
tel.: 571 444 323
e-mail: info@hoteltatra.cz
www.hoteltatra.cz

člen skupiny
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Sklářství

PŘES 150 LET TRADICE NA VALAŠSKU
Valašsko – kraj bačů se stády
ovcí a hornatá krajina s roztroušenými samotami po úbočí
kopců. Tak dnes vnímáme
tento region. Ale Valašsko
mělo a má svou velkou tradici
ve sklářské výrobě.

Salomon Reich
S osobou židovského podnikatele
Salomona Reicha je spojen rozvoj
sklářství na Valašsku. Sklárny firmy
S. Reich a spol. patřily v době svého
rozkvětu k největším podnikům
svého druhu v našich zemích.
S jejich výrobky se setkáváme
po celé Evropě. Byly distribuovány
dokonce i na východní trhy Ruska
a západní Asie, svítily na zámořských parnících a spolu s nimi se
dostaly i do zámoří. „Reichovy“
sklárny se staly hlavním nositelem
i šiřitelem sklářské tradice na Valašsku a byly příčinou vzniku nových
osad a obcí.

Sklárny Karolinka
Původní staré hutě ve Velkých
Karlovicích již nestačily rozmachu,
jaký sklářství pod vedením S. Rei-
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Karolinka, foto: m-ARK

cha zažívalo, proto zakládá tento
v roce 1861 „moderní“ sklárnu pod
názvem Karolinina huť v Karolince,
tehdy ještě části obce Nový Hrozenkov. Pojmenovává ji podle své
nevlastní matky Charlotty. Provoz
tady byl zahájen 11. září 1862 a prosperující huť se stala hnací silou rozvoje celého Horního Vsacka. I když
sklárny hlavně po smrti S. Reicha
v roce 1900 a také v období hospodářské krize ve dvacátých letech
minulého století zažívaly podobné
obtíže jako řada
jiných podniků té
doby, tak přesto
si své postavení
udržely a úspěšně překonaly
nejen tyto krize,
ale také války
a staly se trvalou
a významnou

součástí regionu. Od roku 1934
se majitelem staly Českomoravské sklárny, a. s., které byly v roce
1946 znárodněny. Tři roky nato se
Karolinka spolu s Květnou stávají
součástí národního podniku
Moravské sklárny a poté
jsou začleněny pod státní
podnik Crystalex.
Nejúspěšnější živností bývaly v Karolince
hostince. Skláři pracující v těžkých
podmínkách vysokých teplot měli velkou
žízeň. Dokonce i část mzdy se jim prý
vyplácela v podobě alkoholu přímo
v hospodách. Při práci se pilo hlavně pivo
a voda. Za směnu sklář vypil 6 až 7 litrů piva.

Historie po roce 1989
V roce 1989 dochází k rozdělení
a privatizaci, a poté je Crystalex začleněn do skupiny Bohemia Crysta-

Současnost
Společnost Crystalex CZ s.r.o.,
z Nového Boru patří v současnosti
k nejvýznamnějším českým výrobcům užitkového skla. Specializuje se
na výrobu kalíšků, odlivek, decanterů,
váz a mís. Kromě produkce hladkého
skla je k dispozici také velké množství
dekoračních technik. Jedná se například o pantograf, diaryt, stříkání,
malování a další.
V Karolince se užívá technika zvaná
Pantograph, která tvoří zhruba polovinu všech dekorací, které se v rámci
Crystalexu v současné době vyrábějí.
Tato nesmírně náročná technika má
ve zdejším závodě více než stopadesátiletou tradici. Tvorba dekorů je
prováděna v několika fázích. Nejprve
se na výrobek nanese voskový kryt,
do kterého se precizně vyryje dekor

Foto: 4x Crystalex CZ

lex Trading. Po rozpadu této skupiny
v roce 2009 kupují Crystalex současní
majitelé, kteří směřují své investice
do image zachování českého skla
a vytváří v Novém Boru firmu, která
je zároveň významným regionálním
zaměstnavatelem. Také současný
název firmy Crystalex CZ navazuje
na tradici a kvalitu prověřenou jak
historií, tak světovými trhy.

dle výkresové dokumentace. Poté je
kalíšek ponořen do leptací lázně, kde
se reakcí se sklovinou dekor vyleptá
do skloviny. Takto vytvořený dekor
lze obohatit zlatem či platinou, popřípadě stříkáním širokou škálou barevných odstínů. Technika pantograph
patří mezi nejpopulárnější i mezi
našimi zákazníky na všech trzích,
kam výrobky se značkou Bohemia
Crystal dodáváme. Také proto jsou
v produkci Karolinky dekory, které se
zde vyrábějí již několik desítek let, až
po každoročně inovované dekory dle
aktuálních světových trendů. Většina
dekorů (99 %) pochází z vlastního
designového oddělení Crystalexu
a aplikují se na širokou škálu souborů
vyráběných v závodě Nový Bor.

zaměstnavatelům v regionu a je jeho
důležitou součástí. Každoročně se zde
v půli srpna koná sklářský jarmark.
K němu patří i Den otevřených dveří
ve sklárnách, během nichž si mohou
návštěvníci prohlédnout dekorování
skla, nakoupit výrobky z produkce
Crystalexu jak v areálu skláren, tak
i v podnikové prodejně. Součástí akce
je i doprovodný kulturní program
přímo na náměstí města Karolinka,
na kterém se podílí i samotná firma
Crystalex CZ.

Karolinka
není jen bohatá historie
Závod dnes se svými zhruba
150 zaměstnanci patří k zásadním

Velkou pýchou Valašska z pohledu sklářství
jsou určitě dvě muzea s touto tematikou:
• Muzeum regionu Valašsko, v zámku Kinských
ve Valašském Meziříčí se svou sbírkou
osvětlovacího skla, www.muzeumvalassko.cz
• Muzeum sklářství přímo v Karolince, které
dokumentuje nejen historii sklářství, ale také
krásu zdejších výrobků od nejstarších dob
až po současnost, www.karolinka.cz.

Podnikové prodejny s průřezem celého sortimentu firmy Crystalex CZ včetně sekce výprodejového zboží za velmi příznivé ceny naleznete:
Prodejna Karolinka, areál skláren
Vsetínská 78, Karolinka u Vsetína, 756 05
Prodejna Nový Bor
B. Egermanna 634, Nový Bor, 473 13
Výrobky můžete také zakoupit v e-shopu
na stránkách www.crystalex.cz.
Firemní prodejna Karolinka, foto:
Crystalex CZ
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Josef Tkadlec st., foto: archiv J. T.

Mistr zvonař ,Josef Tkadlec mladší při práci, foto: archiv J. Tkadlece

Halenkov
MÍSTO, KDE UČÍ ZVONY ZPÍVAT

Na Moravě jsou pouze dva výrobci kostelních zvonů. Jedním z nich je Josef Tkadlec, jenž má
dílnu v Halenkově. Založil ji jeho otec mistr zvonař Josef Tkadlec starší. Výjimečný člověk,
který svými počiny dalece překročil hranice svého rodiště.
Josef Tkadlec starší se od otce vyučil
kovářskému řemeslu. Výrobě kostelních zvonů se ale začal věnovat
z podnětu faráře Jaroslava Kuchaře.
V roce 1966 dokončil výrobu dvou
zvonů pro věž kostela Povýšení svatého
Kříže v Halenkově, původní byly
během II. světové války rekvírovány.
Hlas nových zvonů poslouchají Halenkovjané dodnes. Zvonů odlil Josef
Tkadlec starší nespočet. Nejen do kaplí
a kostelů v tehdejším Československu,
ale i do zahraničí – Rakouska, USA,
Indonésie či Kazachstánu. Josef Tkadlec mladší tak na tvorbu svého otce
úspěšně navázal a pokračuje v ní.
Halenkovská Loreta
Již v představách J. Tkadlece st. bylo vybudovat
v Halenkově zvonkohru, která by byla potěchou
na duši místním i návštěvníkům, a která by
v celé kráse ukázala možnosti a um zvonařského
řemesla. Nyní se snad J. Tkadlec ml. a vedení obce
54
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blíží k uskutečnění této krásné myšlenky.

Halenkov založil roku 1654 vlastník
vsetínského panství hrabě Jiří Illésházy. Vesnici pojmenoval podle své jediné dcery Heleny, původně Helenovice
či Helenkov. Halenkov je výchozím
bodem pro poznání Javorníků
a Vsetínských Beskyd. Je klidným
místem pro turistiku, cykloturistiku
i kolektivní sporty. V zimním období
jsou na hřebeni Javorníků snadno
dosažitelné běžecké tratě, sjezdové
areály v sousedním Novém Hrozenkově i rekreační
centra ve Velkých
Karlovicích. Vsetínské Beskydy jsou
pak přístupné v zimě
i v létě z Halenkova
přes údolí Dinotice
na Vsacký Cáb.

Halenkov,
foto: Luboš Janota

Neprojíždějte jen bezmyšlenkovitě touto
obcí, ale zastavte se třeba za zvonařským
mistrem Tkadlecem, který vás rád ve své
dílně přivítá, vydejte se poznat zdejší unikátní
prales Kutaný nebo prostě zamiřte první červencovou sobotu na Halenkovské slavnosti,
kde si každý, malý nebo velký, přijde na své.
Zastavte se v Halenkově a nebudete zklamáni.

Obecní úřad Halenkov, 756 03 Halenkov 655
e-mail: ou@halenkov.cz, www.halenkov.cz

Síťovaný čepec

to jsou desítky hodin práce

Tradiční akce Josefkol, Čechy pod Kosířem. Vlevo je A. Krystyník,
vpravo J. Obr (pořadatel akce). Foto: archiv A. Krystyníka.

Kolářství
je umění

Po překročení prahu kolářské dílny uprostřed
Nového Hrozenkova máte pocit, že se vracíte
do historie. Voní zde staré „nejen dřevěné“ časy.
Majitel dílny, pan Augustin Krystyník, který se
takřka zapomenutým kolářským řemeslem živí,
pokračuje v rodinné kolářské tradici, kterou
zde založil jeho otec Pavel. Augustin Krystyník
prožil v jeho dílně celé dětství, což ho natolik
ovlivnilo, že se vyučil také kolářem. Zpočátku
se věnoval hlavně stolařině a výrobě nábytku.
Replikám starých kočárů, žebřiňáků a jiných
vozů i samotné výrobě loukoťových kol se naplno věnuje od roku 1990. V roce 2010 mu byl
ministrem kultury udělen titul Nositel tradice
lidových řemesel. Sám o řemesle říká: „Dřevo
je materiál s nepoddajnou duší. Chce-li mu
člověk vtisknout podobu, jakou si vymodeloval
ve svých představách, musí velmi přemýšlet, jak
to provést. Ale výsledek vždy nadchne.“ Mistra
koláře máte možnost vidět na mnoha akcích
konaných po celé Moravě.
Augustin Krystyník – kolářský mistr
U kostela 450, 756 04 Nový Hrozenkov
tel.: 777 227 000, krystynik@atlas.cz
www.kolarstvi.cz

Lenka Macečková, povoláním
zdravotní sestra, se začala
zajímat o výrobu valašského
síťovaného čepce díky své mamince, která v kroji předvádí
již řadu let výrobu štípaných
holubiček a bylo jí vytýkáno,
že odívané krojové součástky
bez adekvátní pokrývky hlavy
nejsou kompletní. V rodině se
sice dochoval původní síťoLenka Macečková při práci, foto: archiv L. Macečkové
vaný čepec, avšak vzhledem
ke svému stáří příliš chatrný. A to inspirovalo Lenku
Macečkovou k prvnímu zájmu o techniku síťování,
kterou byl čepec zhotoven.
Technika ji zaujala a při pátrání ve svém okolí zjistila, že
její teta síťování ovládá. Kromě základů technologie jí
teta věnovala i síťovací jehly. Další dovednosti pak získávala Lenka Macečková z knižních předloh i soustavným
studiem původních čepců, krajek rukávců a příponků
(zástěr) zapůjčených mezi místními ženami.
Historie nejstarších nálezů síťovacích jehel datujeme do 8. až 9. století. Na Valašsku se tato textilní technika používala k výrobě čepců, okrajů rukávců, roušek,
i obřadních plachet. Téměř všechny ženské kroje z oblasti
Nového Hrozenkova jsou zdobeny síťovanými vsadkami
na fěrtůškách.
Základem je zhotovení síťoviny, která se napne, a do ní
se vyšijí různé vzory. Pracovním nástrojem je síťovací
jehla a váleček, který určuje velikost oka. Vzory v síťovině jsou vytvořeny vyšitím různými stehy např. vlnovkou,
plným či plátnovým stehem, pavoučky, lístky a smyčky,
které jsou vedené rovně i křížem ok.
Tvorba Lenky Macečkové je precizní, zachovává původní
technologické postupy a přesně kopíruje vzory na původních krojových součástkách. Techniku ovládá natolik,
že již své zkušenosti předává dalším zájemcům. Zúčastnila se řady programů, dílen a seminářů.
V roce 2012 získala za své umění a znalosti certifikát
Pravé valašské a v roce 2015 také titul Mistr tradiční
rukodělné výroby Zlínského kraje.
Lenka Macečková
výroba čepců prastarou technikou síťování
Nový Hrozenkov 421, Nový Hrozenkov
tel.: 604 660 586
e-mail: lmaceckova@seznam.cz
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Valašsko – Horní Vsacko
ZÁŽITKY PRO KAŽDÉHO
Velké Karlovice – udržované běžecké tratě, foto: m-ARK

Mikroregion Valašsko – Horní
Vsacko se nachází na česko-slovenském pomezí. V podkově horských
masivů Javorníků a Vsetínských
Beskyd se spojilo 9 obcí a měst
do geograficky uceleného území
předurčeného svým charakterem
ke všem formám rekreace, sportu
a volnočasového vyžití. Správním
centrem regionu je Vsetín. Od názvu Vsetína je také historicky
odvozen název Vsacko.
V České republice je region Valašska
– Horního Vsacka spojován s historickou tradicí Valachů, tedy původních obyvatel území, jejichž způsob
života byl spojen s pastevectvím ovcí
a kladným vztahem k hodnotám přírodního bohatství v území. Hlavní
prioritou sdružení obcí je cestovní ruch a s ním spojené aktivity
a infrastruktura. Chtěli bychom vás
upozornit na vybrané tradiční akce,
na jejichž konání se sdružení zásadní
měrou podílí. Zveme vás k aktivnímu prožití volného času, načerpání
sil i rozšíření obzorů poznání.

56

MORAVIA magazín

Zděchovská 30

Karlovská 50

Běžkařský závod „Zděchovská
třicítka“ se koná od roku 1981
v obci Zděchov, asi 15 kilometrů
od Vsetína. V roce 2017 zde proběhne již 17. ročník této tradiční
akce s očekávanou účastí okolo
stovky startujících. Pořadatelé vždy
přichystají závod na 30 a 15 km.
Poloviční trasy se mohou rovněž
zúčastnit trojčlenné firemní týmy.
Po vyhlášení výsledků se ze svahu
u startu pouštějí nebojácní lyžníci v adrenalinové soutěži ve sjezdu
na běžkách s názvem „Zděchovský
zabiják“.

Unikátní atmosféra a jedinečná trať,
to je závod na běžkách ve Velkých
Karlovicích, který se zde každoročně koná v zimních měsících. Závod
vede údolím Velkých Karlovic
a jeho malebné okolí svým charakterem může některým závodníkům
připomínat daleko známější dálkové
běhy Marcialonga (Itálie) nebo La
Diagonela (Švýcarsko). Závod je
součástí českého seriálu dálkových
běhů SkiTour s několika délkami
tras. Běžkařský víkend vždy nabízí
bohatý závodní program. V pátek
soutěží děti v rámci závodu „Mini
Zděchovský zabiják, foto: Valašsko – Horní Vsacko

Hornaté a svébytné Valašsko patří mezi nejhezčí kouty Moravy. Malebná údolí s dřevěnými
chalupami, pastvinami a popásajícími se stády ovcí na úbočích vyvolávají nostalgické vzpomínky
na doby minulé. Lákají zastavit se a nechat oči jen tak klouzat po dokonalých křivkách kopců
s rozesetými samotami. Právě tyto křivky však z Valašska zároveň dělají ideální místo pro turistiku,
cykloturistiku, sjezdové nebo běžecké lyžování.

Karlovská“ a „Karlovského poháru
mládeže“ na tratích od 300 metrů
do 3 kilometrů klasicky. V sobotu
je pak na programu hlavní závod
na 50 a 25 km klasicky či závod
na 10 kilometrů pro rodiny s dětmi
a začátečníky, kteří si ještě na delší
vzdálenosti netroufají. Do hlavních
závodů každoročně vyráží více než
600 startujících. Další stovky běžkařů se účastní mládežnických nebo
rodinných běhů.

Udržované běžkařské
trasy na Valašsku
Valašsko – Horní Vsacko je v zimě
rájem běžkařů. Nejsou to jen výše
zmiňované běžecké závody, ale celá
oblast je protkána sítí strojově upravovaných a značených tras různé délky a obtížnosti. Milovníci bílé stopy
se mohou vydat buď po hřebenových
trasách Javorníků, nebo Vsetínských
Beskyd. Malebná trasa vedoucí
ze sedla Dušná, přes Vsacký Cáb
na Soláň a dále na Treštík až do sedla
Beskyd (Makovský průsmyk) nabízí

úžasnou zimní romantiku. Na hřebenu Javorníků se pravidelně udržuje
trasa Papajské sedlo, Kohútka,
Ztratenec, Kasárna až na Bumbálku.
Je to trasa s neuvěřitelnými dalekými výhledy na českou i slovenskou
stranu. Velmi oblíbené jsou rovněž
upravované trasy v údolí Velkých
Karlovic, kde obec udržuje dalších
přibližně 50 km běžeckých tras.
Celkový počet pravidelně udržovaných běžeckých tratí v oblasti
regionu Valašsko – Horní Vsacko je
okolo 200 kilometrů. Aktuální stav
tras můžete sledovat na webu obce
Velké Karlovice nebo na webu
www.valassko-hornivsacko.cz.

Folklor na Valašsku
V listopadu 2016 se v obci Halenkov konal historicky první Dětský
valašský bál, který uspořádal místní dětský folklorní soubor Kyčera.
Tato jedinečná a originální akcezrodila tradici setkávání dětských
folklorních souborů. Tento bál
bude putovní a pomyslné žezlo
bylo předáno Dětskému souboru
Vranečka z Nového Hrozenkova.
Na první ročník se sešlo několik
set diváků a fandů folkloru, což je
samo o sobě tou nejlepší pozvánkou na toto ojedinělé a originální
setkání s valašským folklorem
v podání místních dětí.
Mezi již tradičními folklorními akcemi konanými v regionu Valašska
– Horního Vsacka určitě musíme zmínit Mezinárodní dětský
folklorní festival, konaný každoročně na začátku září ve Velkých

Soubor valašských písní a tanců Kyčera z Halenkova,
foto: Valašsko – Horní Vsacko

Karlovicích na scéně Karlovského
muzea s názvem „Přes Javorník
chodník“. Festival potěší krásou
lidových písní, tanců a krojů nejen
z tuzemska, ale i ze zahraničí. Mottem festivalu je „loučení s létem“,
což se projevuje i ve skladbě představení jednotlivých souborů.
Zapomenout nesmíme ani na Mezinárodní folklorní festival Léto
na Soláni. Pořádá jej Sdružení pro
rozvoj Soláně s centrem kolem
oblíbeného informačního centra
Zvonice na Soláni. 12. srpna 2017
uspořádá již 10. ročník. Soláň se
stejně jako v minulých letech stane
místem setkání milovníků folkloru,
hudby, tance a tradičních řemesel.

víte, že
V současnosti na území Horního Vsacka
působí 4 dětské folklorní soubory: Jaloveček
(Hovězí), Kyčera (Halenkov), Vranečka (Nový
Hrozenkov) a Karlovjánek (Velké Karlovice) a 5 dětských cimbálových muzik Malá
Kotula, Jaloveček, Portáš, CM ZUŠ Karolinka
a Javorník, které se příležitostně setkávají
na různých akcích a při vystoupeních.

Sdružení Valašsko – Horní Vsacko
tel.: 725 611 487
e-mail: valassko-hornivsacko@seznam.cz
www.valassko-hornivsacko.cz

Dětský valašský bál, foto: Valašsko – Horní Vsacko
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Vsetín

MĚSTO PLNÉ DYNAMIKY,
Budova bývalé Občanské
záložny patří k nejkrásnějším
stavbám ve Vsetíně. Není divu,
že v roce 2009 ji sami Vsetíňané zařadili mezi sedm divů
města.
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Řinčení krumpáčů a bušení kladiv
oznamující její stavbu se ale začalo
Vsetínem rozléhat mnohem dříve
– už v roce 1896. Budování domu
v novorenesančním slohu měl
na starosti architekt a stavitel Michal Urbánek. Muž, který na tváři
města v srdci Valašska zanechal
nesmazatelnou stopu.

Architekt Michal Urbánek
foto: archiv Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně

KTEROU MU VDECHL ZDEJŠÍ RODÁK

Budova bývalé Občanské záložny, foto: Robert Novosad

Horní škola, plán úpravy katolického kostela a fary, rekonstrukce
Maštalisek či zmiňované Občanské záložny, jež je zajímavá
především unikátní fasádou. Díky
tehdejším přátelským stykům Michala Urbánka je zdobená sgrafity
od Mikoláše Alše. Známý malíř
jejich návrhy kreslil na Urbánkově půdě. Ve městě totiž nebyl
větší prostor, jenž by posloužil
jako ateliér.

Pohled na město Vsetín, foto: m-ARK

Za nejvýznamnější období stavitelské kanceláře Michala Urbánka
se považuje konec 19. století, kdy
zaměstnával Dušana Jurkoviče.
Tehdy začínajícího slovenského
architekta a pozdějšího nositele

titulu národní umělec, který jako první na východní Moravě použil prvky
nadcházejícího období secese.
Stavitelství zajišťovalo Michalu Urbánkovi na tehdejší poměry vysokou
životní úroveň. Mohl se proto také
aktivně věnovat veřejnému životu.
Stal se například spoluzakladatelem
vsetínského Sokola, který – podobně
jako Vzdělávací spolek Snaha – vedl
až do své smrti na jaře roku 1923.
Pracoval též ve sboru dobrovolných
hasičů a byl i členem obecního zastupitelstva. Svou činorodostí připomínal
Michal Urbánek jiné své vrstevníky,
kteří dávali vsetínskému společenskému životu té doby nevídanou dynamiku.

Michal Urbánek se narodil
29. září 1849 ve Vsetíně v rodině
zednického mistra. Titul architekta získal na německé technice
v Brně. V moravské metropoli se
jako student také účastnil českého
národního hnutí a vstoupil zde
do Sokola.
Jako stavitel působil ve Vsetíně od roku 1882. V Urbánkově
kanceláři vznikaly plány desítek obytných a hospodářských
stavení a veřejných staveb. Přímo
ve Vsetíně to byla kromě jiného
Nejstarší historickou budovou a dominantou města je renesanční zámek s věží, foto: m-ARK
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Stejnou dynamiku si město na březích
řeky Bečvy zachovalo dodnes. Na své
si zde přijdou vyznavači městské
turistiky, výletů do přírody i sportovního vyžití či cykloturistiky.

na městském památkovém okruhu.
Dvoukilometrová procházka vede
kolem nejzajímavějších vsetínských
budov, mimo jiné i kolem Občanské
záložny.

Za více než 700 let historie vyrostla ve Vsetíně řada významných
památek. K dominantám patří
zámek z počátku 17. století, jehož zdi
kdysi obýval Albrecht z Valdštejna či
uherský šlechtický rod Illésházy. Pojí
se s ním také jména rodin Thonetů či
Baťů. Dnes na zámku sídlí Muzeum
regionu Valašsko.

Za návštěvu stojí také Panská zahrada.
Největší městský park s rybníčkem
založil ve 2. polovině 18. století
hrabě Illésházy. Horní část parku je
vysázená vzácnými dřevinami, dolní
části dominuje rybníček s altánkem.
Pozorný turista také nemine místo,
kudy městem prochází 18. poledník
východní délky.

Zámek je jedním ze zastavení

V okolí města vede několik naučných
stezek, jež dávají možnost uniknout
z městských zdí do přírody a seznámit
se s okolní krajinou. Procházky městem a jeho okolím patří k nenáročným, vhodným pro rodiny s dětmi.

Panská zahrada, foto: Otakar Hošek

Možnost aktivního odpočinku
ve Vsetíně nabízí moderní koupaliště

Naučná stezka Okolím Vsetína – Valova skála, foto: Otakar Hošek

Pod Pecníkem či městské lázně. Milovníky jízdy na kole nadchne cyklostezka Bečva, okruhy pro horská kola
i Bike aréna v nedalekém Semetíně,
která nabízí klopené zatáčky, dřevěné
lávky a další překážky.

Turistické informační centrum Vsetín
s půjčovnou horských kol
a trekingových holí
Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín
tel.: 575 755 144, 575 755 111
e-mail: ic.vsetin@mvk.cz
www.ic-vsetin.cz

Horský hotel Vsacký Cáb
Vrch Vsacký Cáb leží na hranici katastru Vsetína, v západní části Beskyd,
s nadm. výškou 841 metrů je zároveň nejvyšším bodem. Přírodní rezervace
Kutaný na jeho jihovýchodních svazích láká k příjemné vycházce valašskou
přírodou, stejně jako rezervace Halvovský potok.
Zasloužený odpočinek a občerstvení
nacházejí turisté už tradičně 450 metrů
od vrcholu Vsackého Cábu, kde téměř
devadesát let stojí stejnojmenný horský
hotel. Díky své vynikající poloze na důležité křižovatce turistických, cykloturistických i běžkařských tras je hotel Vsacký
Cáb ideálním výchozím bodem pro pěší
túry i výlety na kole nebo lyžích. Na Cábu
nalézají návštěvníci azyl v kteroukoliv
roční dobu. Vyhledávaná a vyhlášená
je zdejší domácí kuchyně. Na hotel vás
dovede asfaltová silnice ze sedla Dušná.
Samozřejmostí je možnost útulného
ubytování v apartmánech nebo poko-
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jích. K dokonalé relaxaci lze využít
sauny či whirlpoolu. Jestliže je
od jara do podzimu hotel Vsacký
Cáb vyhledáván díky ideální poloze na křižovatce turistických tras,
v zimě se pak stává doslova rájem
pro milovníky především běžeckého
lyžování. Notoricky známou je mezi
běžkaři padesátikilometrová Beskydská-hornovsacká magistrála vedoucí
po hřebeni Vsetínských Beskyd ze
sedla Dušná, kolem hotelu Vsacký
Cáb, přes Soláň až na Bumbálku.
Přes 200 kilometrů tras a běžeckých
okruhů naleznete v okolí hotelu.

Foto: Horský hotel Vsacký Cáb

Turisty zavedou například do Vsetína,
Santova či Valašské Bystřice, včetně
dvou samostatných okruhů kolem
Vsackého Cábu. Běžecké trasy jsou
každou zimu kvalitně upravovány
profesionálními rolbami. Zkrátka ale
nepřijdou ani rekreanti preferující
sjezdové lyže. Přímo u hotelu mohou
využít lyžařské vleky s třísetmetrovou
upravovanou sjezdovkou.
Vsacký Cáb, spol. s r. o.
Dušná 957, 755 01 Vsetín, tel.: 571 457 500
e-mail: vs.cab@volny.cz, www.vsackycab.cz

Valašská eiffelovka

Rozhledna Vartovna, foto: m-ARK

V záplavě uniformních novodobých rozhleden se obtížně hledají stavby architektonicky hodnotné a zároveň
vhodně umístěné tak, aby poskytovaly široký rozhled po krajině. Jednou z výjimek je vyhlídková věž
na vrchu Vartovna (651 m), jež si získala mezi místním lidem lichotivou přezdívku Valašská eiffelovka.
Pokračování na str. 62
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Usedlost pod Vartovnou, foto: M. Janoška

Lepší místo na rozhlížení se
po krajině než Vartovnu (651 m)
asi nelze v okolí vymyslet lépe.
Dříve tu, tak jako mnohde jinde
na Valašsku, zcela chyběl les a výhledu nic nebránilo. Vyhlídková
plošina dnešní rozhledny se však
musela nainstalovat až do úctyhodné výše 35 m, aby bylo přes vzrostlé
stromy vidět.
Vyhlídka je vskutku parádní
a obsáhne prakticky celé Valašsko
od Radhoště po Zlín nebo chcete-li
od Javorníků po Hostýn. Za příznivého počasí se ukazují i hřebeny
slovenských hor.
Zdaleka viditelná rozhledna má
tvar kovové spirály s točitým schodištěm, kterou doplňuje kamenný
sokl. Rozhodně se nejedná o nějaký
obyčejný železný stožár, ale elegantní konstrukci hezky zapadající
do okolní přírody a krajiny. V roce
2010 byla dokonce nominována
na ocenění „Stavba roku Zlínského kraje“. Má 37 metrů a celkem
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213 schodů. Otevřena veřejnosti
byla 17. listopadu 2009. Výhodou
je volný vstup v kteroukoli roční
dobu, vstupenky a suvenýry se
prodávají pouze v sezoně.

Jazykový spor
pod Vartovnou
Jedním z východisek na Vartovnu
je horské sedlo Syrákov, které je
nejvyšším bodem silnice mezi Zlínem a Vsetínem. Bývá tu mnohdy
nevlídně, zima a syrovo – odtud
zřejmě název Syrákov. Jiní zase
říkají, že tu dříve stávaly salaše
a v nich se vyráběl sýr. Dnes tu stojí

motorest přebudovaný na hotel,
který se ovšem nejmenuje Syrákov, ale Sirákov. Měkké „i“ najdete
také na některých, hlavně starších
mapách. Zastánci měkkého ekvivalentu odkazují na pustý neboli
„osiřelý“ kopec.
Místní patrioti, zvláště pak z Jasenné, kam je to ze Syrákova nejblíže,
nesou měkké „i“ s velkou nelibostí
a rádi by dosáhli oficiálního stavu
s tvrdým „y“, který vyplývá ze
starých dokumentů a katastrálních
map. Problém zkoumali i jazykovědci, ale žádný převratný objev
neučinili a původ názvu neobjevili
– doporučili pouze sjednotit se buď
Sedlo Syrákov s Hotelem Sirákov, foto: M. Janoška

Elegantní kráska z oceli

Hora,
kde vartovali portáši
Ze Syrákova vede k rozhledně
na kopci Vartovna žlutá značka
v délce 3 km. Jde se převážně lesem,
občas se obzor otevře a jsou vidět
horské louky se samotami na protilehlých kopcích. Mezi stromy se
také míhá majestátní silueta vytou-

Pohled od Vartovny na valašské hory, foto: M. Janoška

na Syrákově nebo Sirákově. Zdá
se, že tvrdé „y“ má navrch, jelikož
nedávno vytlačilo z autobusových
jízdních řádů „i“ měkké.
Pro někoho úsměvný, pro jiného
vážný jazykový spor každopádně
svědčí o tom, že se nacházíte v kraji, kde úcta k místním tradicím
a rodnému kraji doposud žije.

žené Valašské eiffelovky. Závěrečný
výstup k ní vede loukou kolem
starého sadu a krásné samoty
u lesa. U ní na pastvině zahlédnete
ovce, kozy i osla a na dvoře na šňůře sušící se prádlo. Tvrdé živobytí
z půdy vezdejší tu dobývá rodina
s malými dětmi. Máte-li zájem, lze
se u nich ubytovat, případně na pár
dní vyměnit vysedávání u počítače
za romantickou dřinu soukromého
zemědělce na valašském kotáru.
Kopec s Valašskou eiffelovkou se

jmenuje Vartovna, jelikož v pohnutých dobách 17. a 18. století
vartoval (tedy strážil) okolní terén
před nájezdy nepřátelských band
z nedalekých Uher. Stráž tu drželi
příslušníci valašské domobrany
zvaní portáši. Jednoho z nich v betonové podobě si můžete prohlédnout v již zmíněné Jasenné. Stojí
u silnice před budovou bývalého
fojtství coby připomínka slavné
valašské minulosti.

Portášské slavnosti ve Valašské Bystřici, foto: m-ARK
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Liptálské slavnosti, foto: Josef Londa

Foto: m-ARK

Cena Golden Europea
Obec Liptál se už druhým rokem
může právem pochlubit zajímavým primátem. Jako vůbec první
vesnice v Evropě získala v roce
2015 hlavní cenu Evropské unie
umění – European Award for artistic and cultural activites Golden
Europea. Je oceněním za tolerantní a tvůrčí soužití celé pospolitosti. Významný podíl na zisku
ceny mělo každoroční pořádání
folklorního festivalu Liptálské
slavnosti a udržování valašských
tradic v souboru Lipta, který
je se svou šestaosmdesátiletou historií nejstarším
na Valašsku. Evropskou cenu
za uměleckou a kulturní činnost si
převzal starosta vesnice Milan Daňa při
zahájení 46. mezinárodního folklorního
festivalu Liptálské slavnosti 2015.
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Liptál

Po stopách malíře valašských zbojníků
Málokdo se dokázal tak výrazně zapsat do historie svého
rodiště, jako se to podařilo valašskému malíři a spisovateli Janu
Kobzáňovi v Liptále. Od narození originálního kreslíře a grafika
(mimo jiné autora světoznámého loga firmy Baťa), který byl
v dobrém slova smyslu
posedlý lidovými tradicemi
a folklorem, uplyne letos
v létě už 116 let.

Naučná stezka Kobzáňův chodník,
foto: archiv Liptál

Jan Kobzáň

Liptál – letecký pohled, foto: m-ARK

Historie Liptálu
První písemná zpráva o Liptálu
pochází z roku 1361, kdy tehdejší
osada patřila cisterciáckému klášteru ve Vizovicích. Německé jméno
vesnice Liptál bývalo Liebenthal,
což v překladu znamená milé údolí
nebo také údolí lásky. S tímto jménem také nejspíš souvisí symbol
nejstarší pečeti použitý ve znaku
i na praporu obce – srdce šikmo
prostřelené šípem.
Od roku 1661 tvořil Liptál samostatné panství, v polovině devatenáctého století pak získal právo
konat výroční trhy a byl označovaný jako městys.
Liptál je živou vesnicí, která sází
na kulturu a lidové tradice. Konají se
zde tradiční řezbářské dny, květinové
i jiné výstavy, starodávné jarmarky
i velké folklorní události. Bohatý
společenský život ocenila také porota, která v roce 2006 vyhlásila Liptál
Vesnicí roku České republiky.

vedla k rozhodnutí pořádat slavnosti
pravidelně každý rok. Vžil se pro ně
název Liptálské. Dnes je bohatý program festivalu rozložený do několika
dnů. Slavnosti se také pyšní statutem
festival I.O.V. udělený Mezinárodní
folklorní asociací. Za uplynulých
47 ročníků Liptálských slavností se
na festivalu vystřídaly stovky souborů, mnohé ze zahraničí. Tradice,
zvyky, písně a tance z celé republiky,
Evropy i světa zhlédly v Liptále desítky tisíc diváků. Přijeďte a přesvědčte
se sami o krásách a tradicích Liptálu.
Informační centrum
Liptál č. 331, 756 31 Liptál
tel.: 571 423 030
e-mail: infocentrum@liptal.cz
www.liptal.cz

Liptál

Liptálské slavnosti
Vznik jednoho z největších folklorních festivalů u nás se datuje do roku
1970, kdy v zámeckém parku
v Liptále odhalili bustu významného
rodáka Jana Kobzáně. Při této příležitosti vystoupili členové folklorního souboru Lipta. Zdařilá akce

www.liptal.cz

mít se kam vracet

Po pomyslných stopách autora
jedné z nejkrásnějších valašských
knih O zbojníkoch a o pokladoch
či unikátní kroniky lidového života
na Valašsku s názvem U počátků
vod vede Naučná stezka Kobzáňův chodník, kterou v Liptále
vybudovali v roce 2009.
Čtyři a půl kilometru dlouhá trasa
vede turistu od obecního úřadu
v Liptále přes Švehlovu hájenku až
na rozhlednu Vartovna. Na každém z pěti zastavení se návštěvník
dozvídá zajímavosti o životě obce
Liptál či poznává pozoruhodnosti
místní přírody. Například přírodní
památku Pivovařiska – štoly vzniklé těžbou brouskového kamene
a mnohé další.
Velkou pozornost věnovali autoři
stezky právě Janu Kobzáňovi a jeho
nesmazatelné stopě v historii valašské vesnice. Jan Kobzáň stál u zrodu
folklorního souboru Lipta Liptál,
který je nejstarším na Valašsku. Zakládal také výrobní družstvo Liptál.
Na jeho počest vznikl rovněž Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti. Těmto významným
tradicím je věnováno samostatné
zastavení na naučné stezce.
Jan Kobzáň se také aktivně účastnil
partyzánského odboje za druhé
světové války. Pohnuté válečné události mají na Kobzáňově chodníku
také své místo. Jedno ze zastavení
se jmenuje Boj proti okupantům.
Nachází se u volně přístupného
Švehlova srubu, který sloužil za války k ukrývání partyzánů.
Naučná stezka Kobzáňův chodník
končí u rozhledny Vartovna, která
stojí na stejnojmenném kopci.
Z jejího vrcholu dohlédne návštěvník za dobrého počasí až na Malou
Fatru nebo Jeseníky.
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Liptálské slavnosti, foto: Josef Londa
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HORNÍ
LIDEČ

V betlémě

Dřevěný betlém v Horní Lidči, foto: m-ARK

Říká se, že všechny cesty vedou do Říma nebo Jeruzaléma,
resp. Betléma, jako zrodu a centra našeho bytí, naší víry.
Takovým Betlémem Valašska obrazně i doslova je dnes Horní
Lideč. Nejen že má přitažlivé okolí, nanejvýš vhodné k turistice
a cykloturistice, skalnímu lezení či poznávání zdejší historie, ale
obec má i svůj „betlém“.
V sousedství kostela sv. Václava byl
vytvořen jedinečný obraz zdejšího
kraje. Překrásný, ručně vyřezávaný mechanický betlém. Přibližuje
návštěvníkovi zvyky a původní
řemesla tohoto kraje. Betlémská
scéna je umístěna na ploše 170 m².
V betlému najdete okolo 230 figur,
včetně 65 pohyblivých a více než
100 vyřezávaných staveb. Mimo
jiné zde můžete zhlédnout dřevořezby čtyřiceti nejzajímavějších
míst Zlínského a Trenčínského

kraje. Při stavbě betlému byl
kladen velký důraz na vytvoření
zajímavého prostoru s působivou atmosférou, která divákovi
umožňuje prožít hluboký duchovní
a emotivní zážitek, ať je dítětem,
nebo letitým kmetem. Právě tím je
hornolidečský betlém charakteristický a mimořádný.
Součástí expozice betlému je
kromě vyřezávaných dřevěných postaviček a architektur také filmový
snímek. Návštěvníkovi přibližuje

nejzajímavější historické momenty, zvyky
a stará řemesla tak, jak se v průběhu staletí vyvíjel život zde, na česko-slovenském
pomezí. V průběhu projekce jsou osvětlovány jednotlivé monumenty betlému,
o kterých se v daném okamžiku ve filmu
hovoří. Podmanivá hudba a doprovodné
slovo dotváří výjimečnou atmosféru betlémského příběhu o narození Ježíška.

Dřevěný betlém v Horní Lidči, foto: m-ARK
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Novinkou betlému je
část věnovaná misi
sv. Cyrila a Metoděje

Hornolidečský
sportovně–relaxační areál
V betlému se rozhodli věnovat prostor
také významnému období našich
dějin. A tím je příchod dvojice věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu. Této tematice je zde nově
dán důstojný prostor, jenž je důkazem
uvědomění si významu, jaký měla
cyrilometodějská misie pro evropské
Slovany. Pozorní návštěvníci poznají
původní podobu byzantského chrámu
sv. Sofie v Cařihradu nebo římskou
baziliku sv. Klimenta, kde jsou uloženy
ostatky sv. Cyrila.
Jako doprovodný program k této expozici můžete zhlédnout 30minutový
filmový životopisný snímek o životě
sv. Cyrila a Metoděje, kde se prolínají
historické obrazy z jejich života se
současností míst, která jsou s jejich
působením spojena.

Horní Lideč je ideální volbou
pro všechny, kteří chtějí strávit
svoji dovolenou aktivně i poznáním. Nový sportovní a relaxační
areál v Horní Lidči patří mezi ty
komplexy, které splňují tréninkové
i rekreační představy většiny výkonostních i běžných rekreačních
sportovců. Toto centrum se nachází přímo v centru obce a zahrnuje
dvě víceúčelová hřiště s umělými
povrchy, asfaltové hřiště s mantinely, hřiště pro plážový volejbal,
dětské hřiště, relaxační centrum
s recepcí a občerstvením, saunou,
whirlpoolem, masážemi a soláriem,

tělocvičnu, atletický ovál s umělým
povrchem, fotbalové hřiště, tři
moderní dřevěnice pro ubytování
s celkovou kapacitou 18 lůžek, pohostinství s možností pravidelného
stravování, turistickou ubytovnu
s kapacitou 15 lůžek a společenskou místností. Nabídku využití
volného času návštěvníků doplňuje
také bowling s dvěma dráhami.

Foto 6x: Horní Lideč

Informační centrum Horní Lideč
756 12 Horní Lideč
tel.: 737 701 047
e-mail: betlem@hornilidec.cz
www.betlemhornilidec.cz
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Vrchol Radhoště – kaple a sousoší sv. Cyrila a Metoděje, foto: m-ARK

Pustevny
a Radhošť
OBJEVTE KOUZLO OBLÍBENÉHO TURISTICKÉHO STŘEDISKA
V BESKYDECH A SEZNAMTE SE S NEJZNÁMĚJŠÍM SYMBOLEM
ZDEJŠÍHO KRAJE – SOCHOU RADEGASTA. PUSTEVNY SPOLEČNĚ
S RADHOŠTĚM JSOU KRÁSNÁ, VELMI PŘITAŽLIVÁ MÍSTA
S DALEKÝM VÝHLEDEM A JEDINEČNOU ARCHITEKTUROU.
MIMOŘÁDNĚ SILNÝ ZDEJŠÍ GENIUS LOCI JE PROMĚNIL
V NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ MÍSTO BESKYD.
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Lysá hora

1324 m n. m.

Beskydy mají svá zákoutí mezi horami, okouzlující výhledy do dalekého okolí a celé této
oblasti dominuje jako královna – Lysá hora, kterou poznáte již z dálky. Jejímu vrcholu dominuje
charakteristický televizní vysílač. Za krásného počasí dohlédnete z vrcholu až do Tater či Polska
a občerstvit se můžete v nově vybudovaných chatách – v Bezručově chatě a chatě Maraton.
Kromě vysílače zde sídlí meteorologická stanice a Horská služba.

Lysá hora, foto: DM Beskydy-Valašsko
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Top

10

míst

v turistické oblasti
Beskydy-Valašsko
Vítejte v Beskydech, oblasti
s bohatou tradicí, se kterou
se setkáte doslova na každém kroku. Nádherná příroda Beskyd a Valašska vybízí
k rozmanitým sportovním
aktivitám, příjemnému odpočinku a poznání. Nadchne
vás nejen místní folklor, lidová architektura a historie.

www.beskydyportal.cz
Beskydy-Valašsko
beskydyportal.cz
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Radhošťská magistrála Pustevny – Radhošť,
foto: DM Beskydy-Valašsko
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6

Rodný dům Sigmunda Freuda v Příboře

2
Frýdecký zámek

7

Bílá v Beskydech

3

• při ubytování získáte
kartu zdarma
• výhody až u 100
poskytovatelů služeb
• platnost 12 měsíců
• opakované používání
• výhody od 20 % výše

www.beskydycard.cz
Hrad Hukvaldy

8

Městská památková rezervace Nový Jičín

4
Lysá hora

9

Technické muzeum Tatra Kopřivnice

5
Pustevny

10

Rozhledna Velký Javorník

Štramberk

Beskydy-Valašsko TOP akce 2017:
19.–21. 5. 2017
Dřevěné Pustevny 2017
3.–4. 6. 2017
Dny techniky, Kopřivnice
červen 2017
Adrenalin Cup Ostravice
13.–19. 6. 2017
23. mezinárodní folklorní
festival, Frýdek-Místek
23. 6.–9. 7. 2017 Mezinárodní hudební festival
Janáčkovy Hukvaldy, Hukvaldy
24.–25. 6. 2017 IN-LINE 24 hodin kolem
Olešné, Frýdek-Místek – areál
přehrady Olešná
červenec–srpen Beskydské hudební léto,
Ostravice – RC Sepetná
15.–16. 7. 2017
Horečky fest, Frenštát pod
Radhoštěm – Horečky
29.–30. 7. 2017
Dny řemesel a setkání kovářů,
Valašské muzeum v přírodě,
Rožnov pod Radhoštěm
srpen 2017
Memoriál Jiřího Rašky,
Frenštát p. R. – Horečky
1.–3. 9. 2017
B7 – Beskydská sedmička,
Frenštát pod Radhoštěm
2. 9. 2017
Radegast den, Nošovice
8.–9. 9. 2017
Slavnost města Nového Jičína
14.–17. 12. 2017
Mezinárodní festival Souznění,
Frýdek-Místek, Ostrava,
Kunčice pod Ondřejníkem,
Kozlovice, Frenštát p. R.
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Beskydská
magistrála

VYŽITÍ PRO CYKLISTY I LYŽAŘE
Malebná horská krajina Beskyd nabízí v každém
ročním období spoustu možností k aktivnímu trávení
volného času. Cyklistiku, turistiku, běžecké lyžování
podporuje projekt Beskydská magistrála, jehož cílem je
propojení lyžařských běžeckých tras v celých Beskydech a možnost jejich využití mimo zimní sezonu.
Milovníci běžecké stopy si mohou vybrat ze široké
nabídky tratí různých délek a obtížností. K nejoblíbenějším patří Lysohorská běžecká magistrála vedoucí
na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd – Lysou
horu, dále běžecké trasy v okolí Mostů u Jablunkova,
Pusteven, Bílé, Travného, Velkého Javorníku či tratě
ve Vsetínských vrších a Javorníkách. Hojně vyhledávané jsou také traverzové cesty Těšínských Beskyd. Své
nezaměnitelné kouzlo mají i okruhy pro méně zdatné
běžkaře v golfových areálech například ve sportov-
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ně rekreačním areálu na Ostravici nebo na Čeladné.
Běžecké trasy v rámci projektu Beskydská magistrála
jsou strojově upravovány a jejich aktuální upravenost
je možné sledovat na stránkách
www.beskydska-magistrala.cz.

MORAVIA magazín
Skialpinisté na Bílé, foto: m-ARK

V letním období je velmi oblíbená
nová cyklostezka Route 59, která
je hojně využívána nejen cyklisty,
ale také vyznavači in-line bruslení. Stezka vede z Landeku, přes
města Ostrava, Vratimov, Pas
kov, Sviadnov, Frýdek-Místek až
na Ostravici. Cyklostezka má délku
kolem 50 km, je převážně asfaltová
a vhodná pro všechny typy kol.
Hojně využívaná bývá zejména
o víkendech. Po trase lze vidět
spoustu pěkných míst, nechybějí
občerstvovací zastávky s dětskými
koutky. Zdatnější cyklisté mohou
vyjet ještě kousek nad Ostravici
k hrázi přehrady Šance. Kdo si
myslí, že už by nezvládl cestu zpět,
může využít cyklobus, který jezdí
mezi Ostravou a Beskydami.

je sjezd na jedné ze dvou trailových tratí na Bílé. Bližší informace
najdete na www.singletrails.cz.
Další trailové tratě si můžete vyzkoušet na Horečkách v Frenštátě
pod Radhoštěm nebo v Bikeparku
na Morávce. Pro snažší a rychlejší
přepravu je možné v celých Beskydech využít cyklobusy. Projekt
Beskydská magistrála je realizován
Moravskoslezským krajem a jeho
partnery. V rámci projektu byl
pořízen odpočinkový a informační
mobiliář v podobě informačních
a panoramatických tabulí, zastřešených odpočívadel, stojanů na kola
či na lyže.
Na podporu projektu jsou každoročně pořádány dva závody pro
širokou veřejnost o Pohár Beskyd-

Pohled z Lysé hory na východ, foto: Moravskoslezský kraj

Lysá hora, foto: Moravskoslezský kraj

Foto: m-ARK

Velmi malebná je také část dálkové
cyklotrasy č. 5 (Jantarové stezky),
která prochází Moravskoslezským
krajem a vede přes Krakov až
do Vídně. Aktivní cyklisté mohou
vyrazit na Lysou horu, do okolí Bílé
nebo na Pustevny. Pro děti je vhodná cyklotrasa Poodřím, kde mohou
navštívit pohádkové bytosti nebo
některý z krásných zámků, jako
je např. Raduň nebo Hradec nad
Moravicí. Gurmáni mohou zvolit
gastronomickou stezku za pivem
a štramberskýma ušima.
V Beskydech si přijdou na své také
milovníci adrenalinu. Zážitkem

ské magistrály. Na Pustevnách se
závodí v běhu na lyžích, na Bílé
zase měří síly cyklisté. Zajímavostí
je, že výsledky obou závodů se
sčítají dohromady. Kromě jednotlivých vítězů je každoročně vyhlášen
jeden vítěz celého daného ročníku.
Obdobné projekty fungují také
na Šumavě, v Krkonoších, v Jeseníkách či v Jizerských horách. Společným cílem je zajistit dostatečný
komfort návštěvníkům pro jejich
zimní i letní rekreaci.
www.beskydska-magistrala.cz
www.severnimorava.travel
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DOVOLENÁ

na Bílé v Beskydech

Foto: m-ARK

HORY PLNÉ ZÁBAVY, POZNÁNÍ I RELAXACE
Nejnovější výzkumy vývoje horského turismu přinášejí nečekaná zjištění: do českých hor jezdí více
návštěvníků v létě než v zimě... A platí to dokonce i pro místa, která jsou v povědomí mnoha lidí
zapsána jako čistě zimní lyžařská střediska, kde přes léto „není co dělat“. V Beskydech může jako
typický příklad nových trendů v turistickém ruchu posloužit letovisko Bílá. Kdysi opravdu jen čistě
lyžařský areál dnes nabízí i v létě pestrou škálu aktivit pro návštěvníky všech generací.
Čistý vzduch provoněný jehličím
a nekonečné zelené koberce lesů
jsou všudypřítomnou kulisou
letního pobytu v kdysi dřevařské
osadě na břehu říčky Bílé Ostravice. Příroda a hlavně les poskytovaly
živobytí lidem z Bílé odnepaměti
a i dnes pracuje většina stálých
obyvatel v lesních provozech nebo
v lesnickém učilišti. Ze dřeva jsou
samozřejmě – jak jinak – nejvýznamnější stavební památky
obce: kostel sv. Bedřicha z druhé
poloviny 19. století v neobvyklém
norském stylu a lovecký zámeček
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olomouckého arcibiskupa z roku
1906. Se dřevem souvisí i technická
památka Maxova klauzu, což je
nádrž zadržující vodu pro plavení
polen po Ostravici. Nachází se

v horní části údolí Velká Smradlava, které představuje ideální prostředí pro nenáročné pěší vycházky
nebo vyjížďky na kole.
Lovecký zámeček, foto: m-ARK

Vůně darů panenské přírody

Lanovka Zbojník dopraví vás i vaše stroje na start,
foto: m-ARK

Kromě již zmíněné vůně převážně
jehličnatých lesů můžete ale v údolí
Velké Smradlavé ucítit i charakteristický zápach. Ač se to na první
pohled nezdá, voda je velmi zdravá. Blahodárně působí na zažívání,
očistné a dezinfekční účinky mají
také koupele.

Důležité je vědět, že řádění na kole
si můžete dopřát i v případě, že
vlastní bicykl zrovna u sebe nemáte. U dolní stanice lanovky totiž
funguje půjčovna sjezdových kol

Čistá hlava pod cyklistickou přilbou
Sirné lázně v Bílé sice zatím nikdo
nepostavil, možností, jak si vyčistit
hlavu od civilizačních stresů a chorob, tu existuje mnoho. Nejvýživnější letní aktivity nabízí cyklistika,
zejména pak dvě singletrailové
trasy pro horská kola. Jejich východiskem je horní stanice čtyřsedačkové lanové dráhy na vrch Zbojník.
Lanovka má délku 900 m, překonává převýšení 250 m a kola vozí
pochopitelně zdarma.

Foto: SUN Outdoor o.s., Bílá

Singletrail malé obtížnosti o délce
3 km má freeridový charakter a je
zábavný pro široký okruh jezdců.
Vyžije se na něm klidně třeba celá
rodina. Druhá trasa klasifikovaná
jako středně obtížná je určena pokročilejším a zkušenějším jezdcům.
Trasa měří 2,1 km a její profil je
podstatně exponovanější. Obě trasy
zahrnují profesionálně vytvořené
lávky s množstvím skoků, klopené
zatáčky a umělé vlny.

Schematická mapa možností, jak si užít Bílou na kole či koloběžce

(a také koloběžek a elektrokol) a to
již od 150 Kč na den. Servisní služba všem značkám kol je k dispozici
tamtéž.

Zrychlený tep a notná dávka adrenalinu vás budou provázet rovněž
na cykloprojížďce v terénu, pokud
si ji objednáte u profesionálního
průvodce. Túra šitá na míru vám
představí Beskydy ze sedla horského kola, při níž nebude nouze
o strmé sjezdy a výšlapy, prudké
zatáčky a vracečky, úzké lávky
a mostky, kamení i bláto. Z hlubokého údolí vyjedete až k osamoceným stavením na odlesněné horské
hřbety a zdoláte i několik horských
vrcholů.
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Obůrka Bílá,
foto: m-ARK

Vše pro dítě

Obůrka Bílá, foto: m-ARK

Letní turistický ruch v Bílé se však
zaměřuje především na rodiny
s dětmi, pro které je k dispozici
velký dětský park s mnoha atrakcemi. Jako odměnu ho dětem můžete
nabídnout třeba po vycházce kolem
Bílé Ostravice k obůrce s divokými
zvířaty poblíž Loveckého zámečku.
Anebo ještě lépe za absolvování
odvážné Pašerácké stezky s mnoha
poznávacími úkoly týkajícími se
pohnuté minulosti Beskyd.

Začátek Pašerácké stezky se nachází u horní stanice sedačkové
lanovky Zbojník, dole v infocentru
je však zapotřebí si ještě před výjezdem nahoru zapůjčit tzv. pašerácký
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Celkový pohled na Bílou, v pozadí vystupuje majestátní Lysá hora, foto: m-ARK

balíček sestávající z tužky, dalekohledu, kompasu a pracovního listu.
Pak už se můžete jen těšit na 2 km
dlouhou stezku tvořenou celkem
5 částmi: dětskou ferratou, což je
lano natažené mezi stromy sloužící jako madlo, lanovými mosty,
dětskými překážkami, vyhlídkou
a lanovým bludištěm. Na několika
stanovištích se plní různé úkoly,
kde mládež nahlédne do historie
pašování zboží, v Beskydech kdysi
velmi rozšířeného. Přestože stezka
vede na několika místech přes
strže a hlubokou roklinu, mohou
se na ni vydat děti za doprovodu
rodičů již od tří let.
V samotném dětském zábavním
parku se těší velké popularitě
lanový park, jenž je díky bezpečnostním sítím vhodný pro děvčátka a chlapce také již od tří let.
V oblíbenosti za ním nezaostává
vodní svět, kde si děti mohou
vyzkoušet princip fungování
vodního kola či bucharu v hamru.
Mezi další lákavé aktivity patří letní
tubing s pojízdnými pásy, kolotoč
Rotondo, skluzavkový ráj, trampolíny, minigolf a obří pískoviště
s bagrem. O prázdninách probíhají

Dětský lanový park,
foto: SUN Outdoor o.s., Bílá

v areálu dětského parku dvakrát
denně animační programy.

Bílá pod sněhem
V zimě se do Bílé jezdí hlavně
za sněhem. V poměrně malých
nadmořských výškách 550–750 m,
ale v příznivých sněhových a klimatických podmínkách tu funguje již
od roku 1965 lyžařský areál, v němž
se vyžijí všichni lyžaři od úplných
začátečníků po špičkové závodníky.
Některé sjezdovky mají umělé osvětlení, umožňující večerní lyžování.
Pokročilí lyžaři si nejvíce užijí
950 m dlouhou nejobtížnější červenou sjezdovku s homologací FIS
na severních svazích hory Zbojnická (774 m). Paralelně podél ní
vedou z obou stran ještě dvě další
tratě – náročnější červená a méně
exponovaná modrá. Dopravu
obstarává čtyřsedačková lanovka
s kapacitou 2400 osob/hod. a vlek
s kapacitou 1050 osob/hod.
Méně náročným lyžařům slouží
druhá část skiareálu na protilehlé
straně údolí. Dvě modré sjezdovky
na úbočí hory Javořina (832 m)
mají délky 400 a 700 m. Svahy
vykazují mírnější sklon, ale díky

Lanovka Zbojník, foto: m-ARK

jižní orientaci si zde užijete více
sluníčka. Velkým magnetem je
zde Snowpark pro snowboarding
a dětský lyžařský park. Vybavený
je pojízdnými pásy, kolotočem
Rotondo a kotvovým vlekem Miky.
Dětský skipark využívají instruktoři lyžařské školy Sunski, do níž můžete své dítě svěřit již od dvou let.
Zaručená je hravá a velmi efektivní
forma výuky lyžování s výbornými
a rychlými výsledky. Samozřejmostí jsou půjčovny a servis lyží včetně
dětských.

ce Hořec a Javořina s pokoji typu
studio. Celková ubytovací kapacita činí úctyhodných 222 lůžek!
Na velký nápor návštěvníků hlavně
v zimě jsou připraveny stravovací
hotelové prostory. Nedávno zrekonstruovaná restaurace s novým designem slouží především
hotelovým hostům, širší veřejnosti
je určena Horská jizba zbudovaná
přestavbou bývalé pivnice.

K relaxaci zde slouží bazén s protiproudem a masážními tryskami,
luxusní whirlpool až pro 8 osob
s teplotou vody 38 °C nebo saunový
svět se třemi možnými druhy prohřátí těla. Samozřejmostí je také široká
nabídka masáží. V zimním provozu a hlavně k večernímu lyžování
provozuje hotel Aprés ski bar. Rychlé
občerstvení lidem, kteří nemají čas
posedět, nabízí po většinu roku Bufet
alias Pizzerie se zimním krbem a letní
prostornou terasou. Okolo hotelu
Bauer bývá živo nejenom v zimě, ale
taky v létě, kdy přicházejí na řadu kola
a koloběžky. Na recepci lze objednat
půjčení i servis. Kromě obvyklých
značených cyklotras existují v Bílé tři
singletrailové trasy a tři koloběžkové
trasy. Východiskem je horní stanice
sedačkové lanovky na již zmiňovaný
vrch Zbojnická. Přímo vedle hotelu je
k dispozici dětský park s mnoha atrakcemi a aktivitami pro mládež, obůrka
se zvířátky, která určitě nadchne ty
nejmenší, a za hotelem v lesíku lanový
park. Domluvit lze i paintball. Nechte
se hýčkat po náročném dni – Hotel
Bauer se o vás postará!

Středobod Bílé
Ptáte se, kde v Bílé na noc svou
hlavu složit? Kde se dobře najíst?
Který bar u svahu je nejlepší? Odpověď najdete přímo v samotném
centru celého areálu – v Hotelu
Bauer. Hotel s malou štíhlou věžičkou je nepřehlédnutelnou stavbou.
Jeho historická část inspirovaná
tradičními dekorativními stavbami
v horském stylu pochází z roku
1911. Kromě hlavní budovy patří
dnes k hotelu také dvě dependan-

Turistické informační centrum
Bílá v Beskydech
Bílá 155, 739 15 Staré Hamry
tel.: 725 222 111, e-mail: ic@sunoutdoor.cz
www.icbila.cz

Hotel Bauer, foto: m-ARK

SKI Bílá
Bílá 173, 739 15 Staré Hamry
tel.: 602 630 145
e-mail: areal@skibila.cz
www.skibila.cz
Více

zážitku˚
ických
fantast

SUN Ski & Board School
Ski areál Bílá
tel.: 725 222 111
e-mail: bila@sunski.cz
www.sunski.cz
Více

zážitku˚
ických
fantast

Hotel Bauer
Bílá 148, 739 15 Staré Hamry
tel.: 602 730 012
e-mail: info@hotelbauer.cz
MORAVIA magazín
www.hotelbauer.cz
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Apartmány Na Faře
DOKONALÉ
PROLNUTÍ HISTORIE
SE SOUČASNOSTÍ

Odkaz předků
Historie farní budovy na Bílé je úzce
spjata se sousedním dřevěným kostelíkem, který patří ke skvostům beskydské dřevěné architektury. Kostel
pochází z roku 1875 a je inspirován
severskou architekturou. Samotná
fara byla přistavena až v roce 1910.
Její více než stoletá historie zde vzbuzuje úctu a se stejnou úctou proběhla
i velmi zdařilá rekonstrukce celé budovy na moderní apartmánový dům.

Od fary k apartmánům
Při rekonstrukci byl plně zachován
vnější plášť farní budovy, neboť
tento dům je architektonicky jednou
z nejzajímavějších původních budov
v obci. Penzion nyní nabízí osm
komfortních apartmánů. Z architektonických prvků byly zachovány
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Foto 3x: Apartmány Na faře

Bílá má často přídomek
„prvotřídního střediska Beskyd“.
A dostala nyní také svou
třešničku na dortu ubytovacích
možností – nádherně
zrekonstruovaný
apartmánový dům Na Faře.
také původní skleněné vitráže, které
jsou ozdobou střešního apartmánu
mezonetového typu. Při vstupu vás
zaujme původní robustní schodiště
s historickým kovovým zábradlím. V prvním patře se nachází pět
krásných a útulných apartmánů pro
2–4 osoby. Dominantou každého
apartmánu je masivní dřevěná postel.
Na postele bylo použito dřevo
z dnes již nepotřebných dřevěných částí původní střešní
konstrukce.

Moderní a plně vybavené kuchyňky,
jednoduché, ale moderní koupelny se
sprchovými kouty a WC pak doplňují celkové vybavení všech apartmánů.
V přízemním apartmánu byl navíc
jeden z původních zadních vchodů
směrem k dřevěnému kostelíku
přebudován na stylovou dřevěnou
terasu. V podkroví naleznete dva velké apartmány pro 6–8 osob a jeden
mezonetový apartmán pro 4 osoby,
při kterém se využil velký půdní
prostor, doposud nikdy nevyužitý.
V rozsáhlých sklepních prostorech je
sklad sportovních potřeb, místnost
pro kola, moderní lyžárna aj.

Co ještě pro vás chystáme?
V další fázi rekonstrukce přibude na pozemku za domem velký zahradní altán
s ohništěm a posezením pro grilování.
Nově zrekonstruovaná fara nabízí
perfektní zázemí a moderní ubytování apartmánového typu, které na Bílé
chybělo a zejména rodiny s dětmi zde
najdou potřebný klid a komfort pro svoji
dovolenou a rekreaci.

Apartmány Na Faře
Bílá 143, 739 15 Bílá v Beskydech, tel.: 725 222 113
e-mail: rezervace@apartmanynafare.cz, http://apartmanynafare.cz
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Ostrava

CYKLOBUS č. 2 Nový Jičín:
Linka 880133

Nový Jičín – Kopřivnice – Frenštát p. Radh. –
– Rožnov p. Radh. – Velké Karlovice – Bílá
Frýdek-Místek

CYKLOBUS č. 1 Ostrava:
Linka 910128

Příbor

Ostrava – Frýdek-Místek – Frýdlant n. Ostr. –
– Ostravice – Bílá, Bumbálka

Kopřivnice
Frýdlant n. Ostr.

Nový Jičín
Frenštát p. Radh.

Trojanovice
Na Pinduli

Cyklobusy jezdí:
denně od 3. 7. do 1. 9. 2017
o víkendech od 17. 6. do 10. 9. 2017

Ostravice

Trojanovice, Ráztoka

Rožnov p. Radh.

Staré Hamry

Dolní Bečva

Bílá, aut. st.
Bílá, střed

Hutisko,
Solanec
Hutisko,
Čarták

Velké Karlovice

Bílá, Hlavatá, kaple

Na lince 910128 Cyklobus Ostrava je plánováno
pro sezonu 2017 prodloužení trasy do Velkých
Karlovic a na Soláň. Schválený JŘ včetně mapy
bude včas uveřejněn na webových stránkách.
Podrobné informace o provozu cyklobusů
a turistbusů včetně jízdních řádů a možnosti
rezervace jízdenek najdete na www.arriva-morava.cz.

Bílá, Bumbálka

Velké Karlovice,
Leskové

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, ale

Malá Morávka-Karlov, foto: m-ARK
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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

MORAVIA magazín
Bílá Opava, foto: m-ARK

Lesy České republiky vylepšují zázemí pro návštěvníky
NOVÉ VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE A REVITALIZACE VEŘEJNÝCH CÍLŮ
V souvislosti se zveřejněním aktualizovaného dokumentu s názvem „Program 2020 – zajištění
cílů veřejného zájmu u Lesů ČR“ se podnik rozhodl umožnit široké veřejnosti zasílat náměty
na konkrétní akce (opatření). Toto jsou již první výsledky, kterých se Lesům ČR ve spolupráci
s příslušnými obcemi i partnery z řad soukromníků podařilo dosáhnout.

Lesopark Miloňovky,
foto: Velké Karlovice

Lesopark Miloňovky

Rozhledna Miloňová a prales Razula

Na okraji Velkých Karlovic se nachází lesopark s kamennou hrobkou zakladatelů skláren ve Velkých Karlovicích,
rodiny Reichů. V roce 2016 dokončila Lesní správa Vsetín
úpravu hrobky, jejího nejbližšího okolí, byla zde vybudována stezka, altán, dřevěná lávka i udělány sadové úpravy.
Lesopark byl upraven do stavu, v jakém zde v minulosti
rostl a navazoval na dům rodiny Salomona Reicha, jenž
byl také dlouholetým starostou Karlovic a za jeho působení došlo k velkému ekonomickému rozvoji celé obce.

Rozhledna Miloňová, foto: m-ARK

Na kopci Miloňová (846 m n. m.) nad místní částí Velkých
Karlovic Léskovou najdete krásnou dřevěnou rozhlednu
s úžasným výhledem na údolí Velkých Karlovic i na široké
pásmo Javorníků. Vyhlídková plošina umístěná 20 metrů
nad okolním terénem vám umožní dohlédnout přes údolí
až do Národní přírodní rezervace Razula. Jedná se o unikátní buko-jedlový porost vysokého stáří, který je dlouhodobě
ponechán samovolnému vývoji. Po okraji tohoto pralesa se
můžete vydat po turistické trase nebo cyklotrase, která je
využívána v zimním období jako upravovaná běžecká trasa.

Břucko – Valašská Bystřice,
foto: Lesy ČR

Vodní nádrže Břucko

Rozhledna Velký Javorník
Dřevěná rozhledna nacházející se na vrcholu Velkého
Javorníku (918 m n. m.), jenž je nejvyšším bodem Veřovických vrchů. Svou podobou vychází z místní valašské architektury. Je vysoká 26 metrů a z nejvyššího ochozu se můžete rozhlédnout nejen po vrcholcích Beskyd, ale i Jeseníků
nebo Malé Fatry. Rozhledna je celoročně volně přístupná
a k výstupu se můžete vydat třeba ze známého skokanského areálu na Horečkách u Frenštátu pod Radhoštěm.

Nedaleko Valašské Bystřice zrekonstruovala Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm soustavu dvou malých vodních nádrží. Ty
jsou mimo jiné důležité jako útočiště obojživelníků a dalších
živočichů vyhledávajících mělké stojaté vody. Nádrže obklopují lesy a pastviny a vytváří zde malebné zákoutí. Na návštěvníky čeká také dřevěné kryté posezení, které vybízí k příjemnému odpočinku. Vodní nádrže objevíte kousek od památníku
na Santově, na stezce k hřebenu Vsetínských Beskyd.
Rozhledna Velký Javorník, foto: m-ARK
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Pustevny

Zimní Pustevny (podoba před požárem v r. 2013), foto: m-ARK

Radhošť – kaple a socha sv. Cyrila a Metoděje, foto: m-ARK

Trojanovice
Mnoho osad a samot rozsetých pod příkrými severními svahy
Beskyd vytváří dohromady malebnou podhorskou obec
Trojanovice. Je skvělým místem pro letní i zimní rekreaci,
východiskem ke zdolání Pusteven, Radhoště i Velkého Javorníku.
Malebná příroda majestátních beskydských hor se právě na území
trojanovického katastru střetává s bohatou historií, valašskými
tradicemi i novodobým sportem a turistikou.
Počátky osídlení Trojanovic spadají do 16. století. Valaši přicházející do beskydské oblasti z východu
klučili prales a zakládali postupně
rozptýlené pasekářské osídlení.
Roku 1748 majitel panství Ferdinand
Julius Troyer delegoval svého tajemníka, jenž s místním hajným vytyčili
hranice samosprávné obce. Podle
majitele panství se nově vzniklá obec
měla jmenovat Troyerovice, jenže
pasekáři vyslovovali jméno Troyer
jako Trojar či ještě častěji jako Trojan.
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A tak již od roku 1750 se všude objevuje pojmenování Trojanovice. Více
o historii obce a slavných rodácích
prozradí Památník bratří Strnadlů
a Jana Knebla postavený v duchu
lidové architektury v části Karlovice.
Novodobé Trojanovice jsou neodmyslitelně propojeny s Pustevnami,
původně kultovním místem starých
pohanských Slovanů. Trojanovice
představovaly zpočátku jedinou
vstupní bránu. V průběhu 19. století
se Pustevny zvolna proměňovaly

na poutní místo a cíl prvních turistů.
Další dějinná kapitola Pusteven coby
střediska zimních sportů se začala psát
ve 20. století. Po první světové válce
zde vznikaly nejenom sjezdařské, slalomové a běžecké tratě, ale i sáňkařská
dráha a skokanské můstky.
Význam Pusteven coby zimního
střediska roste nyní v době „špatných“
zim posledních let. Nadmořská výška
1018 m zaručuje, že zdejší sníh bude
lepší než jinde a bude ho víc než jinde.
Bohužel pustevenský sjezdový areál
v současné době nepatří zrovna mezi
nejmodernější skiareály v Beskydech.
Na jeho revitalizaci již zřizovatelé začínají pracovat. Prvním krůčkem v tomto směru snad bude nová výstupní
stanice sedačkové lanovky, navržená
a realizovaná v kombinaci tradičních
místních stavebních materiálů – dřeva

Radhošť

Horečky

Málokdo tuší, že součástí Trojanovic je
také lokalita Horečky, kudy se obvykle
chodí z Frenštátu na Velký Javorník. Především v době mezi světovými válkami
to byla obdoba dnes mnohem známějších
Pusteven, tedy oblíbený cíl rekreantů,
sportovců a výletníků. Nachází se tu
zajímavá přírodní místa, dva hotelové
komplexy, restaurace a známý skokanský
areál. Ve druhé polovině minulého století
ale věhlas Horeček postupně slábl a zdejší
infrastruktura tak v průběhu několika
desetiletí zcela zchátrala. Horečky však
mají potenciál k tomu, aby se sem opět
vydávali lidé z širokého okolí za sportem,
rekreací či kulturou. Obec Trojanovice
se aktivně podílí na tvorbě vize obnovy
tohoto pozoruhodného místa.

Foto: m-ARK

a kamene kopřivnickým ateliérem
Kamil Mrva Architects.
To mnohem lépe je na tom běžecký
areál na Pustevnách, nabízející celkem
7 strojově upravovaných tratí v celkové
délce 76 km. Mezi turisty nejoblíbenější
patří trasa na Martiňák. Sportovněji
zaměření běžci ocení běžecké okruhy
se startem i cílem na stadionu nad Kolibou U Záryša. V létě najdou na Pustevnách vyžití milovníci horských kol
i koloběžek a samozřejmě také pěší
turisté. K nejvyhledávanějším cílům
patří vrchol Radhoště, jemuž dominuje
poutní kostel sv. Cyrila a Metoděje
z roku 1898 – nejvýznamnější památka
Trojanovic. Veliké oblibě se těší rovněž
výšlapy na Velký Javorník s turistickou
chatou z roku 1935, dřevěnou rozhlednou a skvělým výhledem.

Architekt Kamil Mrva je jedním z nejvýraznějších představitelů mladší generace
českých architektů. Ačkoliv si architekt
svými dřevostavbami získal pozoruhodné renomé, nezůstal pouze u této
technologie a v další etapě tvorby rozšířil
architektonický rejstřík o další materiály
a architektonické úkoly. Právě jedním
z úkolů byla zakázka od obce Trojanovice
na revitalizaci dvou zásadních turistických lokalit – Horečky a Pustevny.
Co vám bylo inspirací při návrhu rekonstrukce objektů na Horečkách nebo
Pustevnách?
Náš ateliér již pro obec Trojanovice
vypracoval několik projektů a realizací,
vydali jsme před 3 lety publikaci o naší
práci pro tuto nádhernou obec. Horečky
jsou kouzelné místo, v překrásné krajině,
kde lze relaxovat a nabírat energii. Zadavatelem a investorem celé akce je obec
Trojanovice. Vedení obce v čele s panem
starostou Jiřím Novotným dalo šanci
vytvořit místo, které nemá obdoby v blízkém okolí. Děkuji za tuto pěknou práci.
Kolik času strávíte na samotném
místě budoucí rekonstrukce před jejím
návrhem?
Je potřeba zažít atmosféru místa, je
potřeba podívat se do historie místa.
Dobře připravené zadání a analýza území
je předpokladem k dobré práci. Místo Rekovic známe delší dobu, vypracovali jsme
architektonicko-urbanistickou studii
Horeček v roce 2009, zrealizovali jsme
zde zvoničku na Horečkách v roce 2010,
rekonstrukci a nové zastřešení amfiteátru.
Mohou být třeba stavby Dušana
Jurkoviče pro vás inspirací i při návrhu
moderní architektury?
Samozřejmě. Stavby Dušana Jurkoviče
mám rád a byly na danou dobu (konec
19. a počátek 20. století) „jinak průkop-

nické“ než klasické stavby té doby. Rád
používal přírodní materiály. Většina
z nás zná pouze stavby na Pustevnách
nebo Luhačovicích, avšak Dušan Samo
Jurkovič navrhl a zrealizoval vice než
padesát staveb po celé česko-slovenské
krajině. Kladu si otázku, jak by se dnes
architekt Jurkovič postavil k vyhořelému
Libušínu? Chtěl by, aby se realizovala
„replica“ a stála 80 mil. Kč? Nebo by chtěl
navrhnout soudobou stavbu s dnešními
moderními technologiemi?
Je nějaká zásada ve vašich návrzích,
kterou nikdy neporušíte?
Zásady v návrzích? Spíše zásady při
návrhu a realizování projektů… Slušnost,
zodpovědnost, etika. Možná jsou to
zastaralé zásady, ale pro mne důležité.
Rád také používám citát architekta
F. L. Wrighta: „Bez architektury a umění
nemá naše civilizace duši.“
Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.
Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Amfiteátr na Horečkách, foto: Kamil Mrva Architects

Výstupní stanice lanovky – Pustevny, vizualizace: Kamil Mrva Architects

Turistické informační centrum
Trojanovice 210
tel.: 556 835 022
e-mail: ic@trojanovice.cz
www.trojanovice.cz

Zvonička na Horečkách,
foto: Kamil Mrva Architects
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Foto 5x: Horský Lanový Park Tarzanie

Horský Lanový Park Tarzanie

Dobrodružství a zábava pro každého
Milan Michna byl dlouhá léta členem české reprezentace
paraglidistů. Lanový park podobný Tarzanii, který vybudoval
v Trojanovicích, spatřil poprvé při závodech v Annecy ve Francii.
Na vlastní kůži takový park vyzkoušel u kamaráda na Slovensku.
Ideální spojení aktivního pohybu a pobytu v přírodě si zamiloval.

Majitel Milan Michna

To se psal rok 2005 a v našich končinách podobný park neexistoval.
Nebylo tedy nad čím rozmýšlet.
Horský Lanový Park Tarzanie otevřel Milan Michna v Trojanovicích
14. července 2005.
Nabízel tehdy jednu trasu o čtyřiceti překážkách. Dnes příznivci
aktivního pohybu a adrenalinu
na rozloze jednoho hektaru naleznou pět tras různých délek a obtížností se 168 překážkami. Ročně si
jejich překonání vyzkouší na deset
tisíc návštěvníků.
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Představte, jak se park za deset let
své existence vyvíjel?
„V první etapě jsme vybudovali
trasu, dnes označenou jako zelenou. Nabízela střední obtížnost, ale
někteří návštěvníci toužili po obtížnější, jiní naopak po snazší. Začali
jsme rozvíjet další trasy. Postavili
jsme lehčí žlutou trasu se spoustou
lanovek. V parku je nyní nejdelší.
Dále přibyla nejobtížnější černá
trasa a trasa pro děti.

V čem je dětská trasa specifická?
Dokud jsme ji nezřídili, děti do 140
centimetrů výšky u nás neměly
zábavu. S důrazem na co nejvyšší
bezpečí jsme nakoupili francouzskou technologii, která zajišťuje
takzvané průběžné jištění. To
znamená, že dítě na začátku trasy
zapneme do jisticího systému, z něhož se není schopné odepnout.
Zatím jsme zmínili čtyři trasy.
Která je pátá?
Říkáme jí Junior trasa. Dnes je
nejčastěji navštěvovanou. Přišli jsme
na to, že rodiče chtějí trasy sdílet se
svými dětmi. Tato trasa to umožnila.
Má opět průběžný jisticí systém, rodiče na ní mohou lézt společně s dětmi
a navzájem si pomáhat, což je spojuje.
Někdy se dokonce stává, že děti spíše
pomáhají rodičům než naopak.
Jaké další atrakce Park Tarzanie
nabízí?
Zajímavý je Power Fan. Jedná se
o skok ze třinácti metrů. Je to velice
sofistikovaný britský systém – trenažér dopadu – který vymysleli lidé

pro trénování přesnosti přistání.
Dalšími atrakcemi jsou klasické
a Bungee trampolíny. Před dvěma
lety jsme přidali také velkou houpačku. V nabídce je i dětský lanový
park se šesti překážkami. Je to tréninkové centrum pro děti, ve výšce
pouhého půl metru nad zemí.

Přednosti
Lanového Parku Tarzanie

Řekněme, že nejsem zkušený
lezec. Poradíte mi v parku, jak
překážky zvládnout?
Samozřejmě. Návštěvníka, který
nikdy nelezl, a takových je drtivá
většina, vybavíme a instruujeme
na zemi. Naučíme jej používat
vybavení na překážkách tak, aby byl
bezpečný sobě i okolí. Školení se
vždy týká konkrétní zvolené trasy.
Zkušení instruktoři jsou v parku
stále nablízku, takže v případě
potřeby mohou slovně i fyzicky
pomoci, pokud se lezec dostane
do nesnází. Mnozí ze sebe dostanou
víc, než kolik si mysleli, že v sobě
mají, a to je ono, proč mě i instruktory to už více než deset let baví.

•
•
•

Horský Lanový Park Tarzanie
Trojanovice, u parkoviště Hotelu Ráztoka
tel.: 800 827 926, e-mail: info@tarzanie.cz
www.tarzanie.cz
Více

•
•
•
•

výběr z pěti tras překážek různé náročnosti
bezpečné lezení se samojistícím systémem
pro děti již od 4 let
v rámci areálu další atrakce (Power Fan, Bungee trampolíny, Big swing a další)
výhodné balíčky a slevy pro skupiny
a rodiny s dětmi
akceptujeme slevovou kartu BeskydyCard
profesionální přístup zkušených instruktorů
certifikace TUV dle platných norem EU.

Důležitá je i poloha
•
•
•
•
•

atraktivní lokalita Trojanovic
snadná dostupnost i hromadnou dopravou
parkoviště i pro autobusy
stravování i ubytování v blízkosti
další možnosti v okolí (cyklotrasy, sedačková
lanovka na Pustevny, Radhošť, pěší turistika).

Akce
17. dubna „Velikonoční rej“ – 50% sleva pro
ženy a dívky, které se příjdou ukrýt na stromy
před kluky a muži o Velikonočním pondělí
3. června „Dětský den“ – tradiční akce
pro děti do 15 let, v tento den patří Tarzanie
dětem
1. července „Za jedničky na stromečky“ –
jedničkářům vstup na jednu trasu zdarma!
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Pohankový
mlýn

U Šmajstrlů
POHANKU ZDE MELOU JIŽ 156 LET
Zdraví a rodina jsou největším bohatstvím. Touto jednoduchou
filozofií se už po pět generací řídí u Šmajstrlů ve mlýně.
Ve mlýně na Kopané ve Frenštátě
pod Radhoštěm loupe pohanku
od roku 1861 mechanickým způsobem již pátá generace mlynářů Šmajstrlů. Při mechanickém zpracování
totiž nejsou znehodnocovány vitaminy obsažené v pohance. Přáním
rodu Šmajstrlů vždy bylo a je, aby
pohanka stále přinášela lidem zdraví,
které dodnes zůstává tím největším
bohatstvím každého člověka.

Nejstarší historie
Josef Šmajstrla otevřel v Trojanovicích první mlýn v roce 1861. Mlynářským zařízením mu bylo žerno,
dva mlýnské kameny, s nimiž ručně
točil a odděloval tak slupky od pohankového zrna.
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Druhá generace
Josefův syn František přebírá v roce
1911 živnost a je doslova studnicí
plnou nápadů, jak něco ve mlýně vylepšit nebo zmodernizovat.
Františkovi nechyběl podnikavý
duch. Jako vyučený kolář si uměl se
vším poradit. Zhotovil ve mlýnici
dřevěnou podlahu, sestrojil fukar
i jednoduchý třídicí stroj přezdívaný trier. Mlýn už nepohání ručně,
ale s pomocí litinového žentouru.
Zapřahován do něj byl dobytek nebo
koně. Největší změnu v mlynářském
životě Františka způsobilo zavedení
elektrického proudu. Jednoho dne
do dvora trojanovického hospodářství vklopýtali dva statní koně, kteří
táhli vůz s nákladem přikrytým

Nejmladší tři generace Šmajstrlových, foto: m-ARK

plachtou. František přivezl elektromotor. Zatímco k Josefovi přicházeli zákazníci s plátěnými pytlíčky
pohanky, k Františkovi vozili již celé
fůry tažené koňmi nebo kravami.

Válka a plomby
na vratech
Jednoho březnového dne se mlýnská kola zastavila. Psal se rok 1939.
Na vratech do mlýna se objevila
veliká plomba s hákovým křížem
a čeští četníci chodívali kontrolovat,
zda zůstává neporušená.
Jednou v noci Františkovu ženu
Marii vytrhl ze spaní jakýsi hluk.
Posadila se na posteli a vidí, že místo
jejího muže je prázdné. Vyběhla ven.
Jindy zapečetěná vrata byla pootevřená. Nahlédla dovnitř a spatřila
Františka, jak ke stěně ukládá pytel
s čerstvě oloupanou pohankou.
„Zbláznil ses....!“ vykřikla. Zvedl

k ní hlavu a ona viděla, že se usmívá.
„Běž spát, Marie. Dnes už jsem
s prací skončil,“ řekl. František nikomu neprozradil, jak se mu dařilo
odstraňovat plombu, aniž by to bylo
poznat. Mlýnská kola se od té doby
točila skoro každou noc až do konce
války. Zrno schovával pod podlahou.

Třetí generace
Po únoru 1948 byl provoz ve mlýně
znovu proti vůli mlynáře zastaven,
protože to však byl v celém okolí
jediný mlýn, lidé si vynutili na tehdejších funkcionářích jeho znovuotevření. Po Josefovi přebral řemeslo
jeho syn Arnošt. Arnošt dále rozvíjel
tradici pohankového mlýna. Pěstoval
pohanku ve větším a rozšířil mlýn
o další mechanizaci – kapsové dopravníky, které zajišťovaly přepravu
pohanky ve mlýně.

Mlynář Zdeněk
Náhlý Arnoštův skon v roce 1991
postavil jeho syna Zdeňka před
zlomové rozhodnutí. Buď nechat
mlynářskou tradici Šmajstrlů odejít
a dále se věnovat své pedagogické
činnosti na učilišti kopřivnické
automobilky Tatra, nebo řemeslo
mlynářské po otci vzít do vlastních
rukou a vyřídit některé otcovy nedokončené zakázky. Celý rok a půl učil
a zároveň po večerech a víkendech
ještě ve staré mlýnici loupal a mlel
pohanku. Nakonec se definitivně
rozhodl vzdát trvalý hold generacím
svých předků a s veškerou pokorou
k nim se mlynářskému řemeslu
věnovat naplno. Ve chvílích volna
vzpomínal na dědu Františka a jeho
vztah k pohance a listoval v poznámkách svého otce Arnošta.
Zdeněk věděl, že pokud chce pokračovat v mlynářské tradici, musí
zařízení mlýnice zmodernizovat.
Podobně, jako to svého času udělal

děda František. Na řadu přišlo bourání. Z původní stavby zůstaly jen
nosné sloupy a střecha. Pak nechal
celý mlýn vyzdít a uvnitř obložit
keramickou dlažbou. Vyměnit bylo
třeba i stroje na loupání pohanky,
které už připomínaly spíše muzejní
exponáty. Nové zařízení mu pomáhal
zkonstruovat spolužák Josef Gajdušek z Papratné. Dodnes se o stroje
v mlýnici stará jako technik. Linka,
kterou uvedl do provozu, zpracuje
tři tuny pohanky za směnu. Dědeček
František – blahé paměti – dal do své
práce všechno, a přesto více než
metrák za den nezvládl. Inu, pokrok
je pokrok.

Pátá mlynářská
generace
V současné době již pohanku mele
Zdeňkův syn Pavel Šmajstrla. Stará
se o chod mlýna i jeho modernizaci
a s tatínkem stále řadu věcí konzultuje. Zdeněk se dnes nejvíce věnuje
propagaci pohanky a exkurzím
po mlýně. Autobusové zájezdy sem
přijíždějí nejen seznámit se se současným technickým zázemím mlýna,
ale především si mlynáře Zdeňka poslechnout. Těžko byste našli lepšího
vypravěče, který o pohance vypráví
tak, jako kdysi v mládí dívkám říkal
verše. Je to opravdový „pohankový
poeta“. S Pavlem pracuje ve mlýně
také jeho manželka i sestra a několik
dalších zaměstnanců.

Šestá generace?
V současné době Pavel se svou
ženou vychovávají syna Ondru. Není
pochyb, že stejnou lásku, jakou dostal
k pohance i celému mlynářskému řemeslu Pavel od svých předků, tak stejnou lásku dokáže dát i svému synovi.
A jen bůh ví, zda mu jednou bude
mlynářská čepice slušet stejně jako
jeho otci, dědovi i dalším předkům.

Pavel Šmajstrla, zatím poslední mlynář z rodu Šmajstrlů, foto: m-ARK

Na mlýně vyrůstá již šestá generace
1861 – Josef Šmajstrla
1905 – František Šmajstrla
1950 – Arnošt Šmajstrla
1991 – Zdeněk Šmajstrla
2012 – Pavel Šmajstrla
Ondřej Šmajstrla, možný pokračovatel

recept:
ZAPÉKANÁ POHANKA
S KYSELÝM ZELÍM

1/2 kg pohanky lámanky, sůl, 4 klobásy, 1 kg
kyselého zelí, sáček mražené zeleniny (kukuřice, hrášek, mrkev, cibule, květák), koření
dle chuti, 2 střední cibule
Uvařené klobásky nakrájíme na tenká kolečka. Na pánev dáme olej a jemně nakrájenou cibuli. Tu lehce osmahneme do sklovata. Přidáme zeleninu, trochu soli a koření.
Lehce podusíme. Do skleněného pekáče
na dno vsypeme 1/2 kg pohanky, na ni
naklademe klobásky, zeleninu a 1/2 kg zelí.
Potom opět pohanku a opět zelí. Každou
vrstvu pohanky jemně posolíme. Nakonec zalijeme 4 dcl vody a dáme do trouby
zapéct zhruba na 3/4 hodiny.

Pohankový mlýn Šmajstrla s.r.o.
Kopaná 806
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.: 556 835 448, 605 418 575
e-mail: info@pohankovymlyn.cz
www.pohankovymlyn.com
www.pohankovymlyn.net
Více
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Z Velkého Javorníku
do ožívajících Horeček

Velký Javorník v Beskydech nabízí velkolepý výhled z rozhledny,
občerstvení ve stylové chatě i hodnotný sportovní výkon
při výstupu. Jedna z oblíbených tras vede přes výletní areál
Horečky, dosahující kdysi věhlasu nedalekých Pusteven.

Oblíbený Velký Javorník
Velký Javorník je velmi oblíbeným
výletním místem a patří mezi
nejnavštěvovanější lokality celých
Beskyd. Jeho popularita ještě
vzrostla poté, co byla na vrcholu
otevřena v roce 2013 dřevěná, vol-
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ně přístupná rozhledna připomínající svou architekturou dřevěné
lidové stavby z okolního regionu.
Z jejího ochozu se otevírá nerušený
výhled především na severní svahy
beskydských velikánů Lysé, Smrku,
Kněhyně a Radhoště a na město

Frenštát, které leží přímo dole jako
na dlani. Je vidět rovněž starobylý
Štramberk s vyčnívající Trúbou,
vápencový lom na Kotouči a spousta vesnic i měst v Moravské bráně.
Za příznivé dohlednosti lze spatřit
i sopku Velký Roudný a Jeseníky
s Pradědem.
Větší lidský nával než rozhledna
ovšem zažívá starobylá turistická
chata Pohorské jednoty Radhošť
z roku 1935. Dřevěná stavba
na kamenné podezdívce již dávno

Ožívající turistický
brownfield Horečky

Pohled z Velkého Javorníku, oblíbeného
místa turistů, cykloturistů i paraglidistů,
vpravo je vidět město Frenštát pod
Radhoštěm, foto: m-ARK

kapacitně nedostačuje a zvláště o víkendech doslova praská
ve švech. Maličká restaurace má
svou stabilní klientelu lidí, kteří
se v ní pravidelně setkávají. Jsou
mezi nimi i tací, kteří mají více
než tisíc výstupů. Stísněné prostory kompenzuje stylové prostředí,
domácí kuchyně a vždy dobrá
nálada kolem výčepu. Ubytování se
tady neposkytuje, takže večer musí
všichni zase zpátky dolů.

Přestože sestupových cest existuje
více, většina návštěvníků Velkého Javorníku míří na východ
k Frenštátu pod Radhoštěm, a to
po serpentinách zeleně značeného
chodníčku. Ten po 4 km přichází
do pozoruhodné lokality Horečky, rozkládající se na „horečkách“
těsně nad Frenštátem. V době
první Československé republiky
to bylo turisticky frekventované
místo a svým významem se blížilo
nedalekým Pustevnám.
O vznik Horeček se zasloužil frenštátský továrník Petr Polach, který
vybudoval na Horečkách unikátní
rekreační středisko skládající se
z chatové osady, koupaliště a tří
budov – Pantáta, Panimáma a Mariánka. Komplex nabízející až 300
ubytovacích míst se využíval kromě
obvyklé rekreace také k firemním
konferencím, večírkům, schůzím
a oslavám. Areál dožíval ještě coby
objekt ROH v 80. letech 20. století,
ale dnes je ve zcela dezolátním stavu.
Na Horečkách najdete spoustu
dalších objektů různých stylů a významů, z nichž některé jsou nové
či nově opravené, jiné více či méně
zpustlé. Dohromady vytvářejí poněkud rozporuplnou směs, z níž je
člověk neznalý místa nečekaně překvapený a možná i dezorientovaný.
Obnovený je například památník
T. G. Masaryka z roku 1938 a výletní restaurace Rekovice s moderními interiéry, ale tradičními
krajovými jídly. Zdevastovaný a již
dlouhá léta zavřený hotel Vlčina si
naopak na svou někdejší slávu ještě
asi chvíli počká. Nedaleko se nachází také skokanský můstek K 90
z roku 1973, svého času největší
můstek s umělou hmotou na světě,
postavený po úspěchu frenštátského rodáka Jiřího Rašky na zimní

Stará Vlčina (architekt D. Jurkovič), foto: M. Janoška

Lurdská kaple, foto: M. Janoška

Stezka v korunách stromů, foto: M. Janoška

olympiádě v Grenoblu. Osobitý kolorit objektů na Horečkách dotváří
„nebeský chodník“ mezi korunami
stromů, moderní dřevěná zvonička
Strážkyně Beskyd nebo lurdská
kaple z roku 1902 připomínající
bunkr zapuštěný do svahu. Možná
ne hezké, ale zajímavé Horečky
určitě jsou. Pokud by se jejich
věhlas podařilo obnovit, budou
určitě patřit k předním turistickým
magnetům Beskyd tak jako kdysi.
Město Frenštát spolu s obcí Trojanovice, kam Horečky katastrálně
patří, se poslední dobou snaží
o pozvolnou revitalizaci této léta
zanedbávané a do značné míry
zapomenuté lokality.
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Frenštát
pod Radhoštěm

Horečky, foto: m-ARK

ZÁBAVA I POZNÁNÍ

Ve městě pod památným Radhoštěm je hlavním turistickým lákadlem
lokalita Horečky.

NS Beskydské nebe, foto: Frenštát p. R.

Frenštát pod Radhoštěm leží na úpatí
Moravskoslezských Beskyd, v malebné kotlině mezi soutokem říčky Lubiny a Lomné. Dominantou města jsou
zdálky viditelné skokanské můstky
na Horečkách. Celá tato lokalita je
z turistického pohledu velmi atraktivní. Za návštěvu stojí naučná stezka
Beskydské nebe s osmi zastaveními.
Procházka začíná v Areálu skokanských můstků Jiřího Rašky, provede
kvízem lvíčka Fittyho, chodníkem
v korunách stromů až ke Zvoničce
Strážkyni Beskyd, bosým chodníčkem ke kapli Panny Marie Lurdské
a kolem Mařenčiny studánky k Bar-

90

MORAVIA magazín

tošově vyhlídce. Nahoru se dá vyjet
i lanovkou kolem můstků, milovníci
cyklistiky zase ocení tříkilometrový
okruh beskydských trailů.
Obdélníkovému náměstí s kašnou
a barokními sochami dominuje
novorenesanční radnice. Na budově
je umístěna pamětní deska zdejšímu rodákovi, olympijskému vítězi
ve skocích na lyžích Jiřímu Raškovi.
Náměstí je lemováno měšťanskými
domy s podloubím ze 17. až 19. století. V dolní části stojí kostel sv. Martina, na opačné straně kostel sv. Jana
Křtitele. Sídlí tu i muzeum, jehož
expozice jsou věnovány historii města, tkalcovství, sportu nebo Pohorské
jednotě Radhošť.
Ve městě je široká nabídka sportovního vyžití. K dispozici je krytý bazén,
tenisové kurty, jízdárna, městská
sportovní hala, squash centrum,
skatepark, biliár, kuželky, bowling, fit
centrum, aerobic, minigolf, střelnice,

závodní okruh pro motokáry,
mnoho turistických tras a cyklostezek. V létě je oblíbeným místem
aquapark a sousední autokemp,
který vloni skončil třetí v celostátní
anketě Kemp roku a v kategorii pro
rodiny s dětmi dokonce vyhrál.

Radnice, foto: Frenštát p. R.

Ve Frenštátě se koná spousta akcí,
nejznámější jsou folklorní festivaly,
Horečkyfest, Svátek dřeva, horský
přechod B7, Memoriál Jiřího Rašky
či tradiční Martinský trh.
Turistické informační centrum
náměstí Míru 1, 744 01 Frenštát p. R.
tel.: 556 836 916
e-mail: ic@mufrenstat.cz
www.frenstatpr.cz

MUZEUM NOVOJIČÍNSKA
Muzeum Novojičínska spravuje několik muzeí a historických památek, pořádá výstavy a různé
kulturní akce.

ŽEROTÍNSKÝ ZÁMEK V NOVÉM JIČÍNĚ
Původně dřevěná tvrz
z konce 14. století
je dnes trojkřídlou
renesační budovou
se dvěma nádvořími.
Na první pohled zaujme dvěma unikátními
věžičkami. Interiéry
zámku nesou pozdně gotické a renesanční prvky.
V objektu sídlí Muzeum Novojičínska. Jsou zde
instalovány stálé expozice týkající se historie města
a kloboučnické módy, mezi exponáty jsou např.
klobouky spisovatelů Jiráska či historika Palackého.
V historických sálech zámku se konají pravidelné
muzejní a výtvarné výstavy.
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

MUZEUM VE FRENŠTÁTĚ
POD RADHOŠTĚM
Sídlí v historické budově bývalé chlapecké
školy v centru města,
v těchto prostorách
bylo otevřeno před
deseti lety. Nabízí devět
moderních expozic
v jednotlivých patrech. Zaměřeny jsou na lidový výtvarný projev, vývoj místní řemeslné výroby, problematiku vystěhovalectví a rozvoj kulturního a společenského života regionu spolu s jeho přírodními
i historickými podmínkami. Expozice jsou doplněny
ve výstavních síních v přízemí audiovizuální projekcí
a krátkodobými výstavami s možností přednášek.
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Horní 220, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.: 556 835 936, e-mail: frenstat@muzeumnj.cz
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MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ SIGMUNDA
FREUDA V PŘÍBOŘE

PAMÁTNÍK FRANTIŠKA PALACKÉHO
V HODSLAVICÍCH

Muzeum sídlí v bývalé piaristické koleji,
která byla v Příboře
založena 5. února 1694
biskupem Karlem
II. z Liechtensteina.
Budova koleje byla
vystavěna v letech 1694–1700 podle projektu architekta
Giovanniho Pietra Tencally. Příborské muzeum bylo
založeno v roce 1912 z iniciativy Muzejní a průmyslové
jednoty v Příboře. V současné době muzeum svým
návštěvníkům nabízí expozici historie města Příbora,
pamětní síň příborského rodáka Sigmunda Freuda
a dva výstavní sály, kde se konají aktuální výstavy. Nejvýznamnější sbírkou, budovanou po dlouhá desetiletí
od vzniku piaristické koleje, je její knihovna.

Domek, ve kterém se
Palacký narodil, byl
původně evangelickou
školou. Jako památník
byl upraven a zpřístupněn v roce 1948.
Obec v něm „otci národa“ u příležitosti 170. výročí
jeho narození věnovala stálou expozici. Dokumentuje
život a dílo slavného literáta, historika a filozofa, jsou
zde autentické předměty, které Palackého provázely
v každodenním životě. Součástí expozice je komůrka
s původní rodnou kolébkou. Zajímavostí je genealogický strom předků Františka Palackého, který sahá až
do 16. století. Pěkně upravená stavba s bílou fasádou
a šindelovou střechou má č. p. 108 a stojí v sousedství
dřevěného kostela a obecního úřadu.

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Lidická 50, 742 58 Příbor, tel.: 556 725 191
e-mail: pribor@muzeumnj.cz, www.muzeumnj.cz
Více
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Památník Františka Palackého v Hodslavicích
Hodslavice 108, 742 71 Hodslavice, tel.: 556 750 555
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz, www.muzeumnj.cz
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Masarykovo náměstí v Novém Jičíně, foto: Ota Nepilý

Nový Jičín

TRADICE KLOBOUČNICTVÍ,
BOHATÁ HISTORIE,
SKVOSTNÁ ARCHITEKTURA

Město Nový Jičín návštěvníky
zaujme starobylou atmosférou,
útulností a zjevným klidem.
Dodnes je patrné, že bylo postaveno takzvaně na „zeleném drnu“,
na do té doby neosídleném místě.
Více než sedmisetletá historie je
více než patrná. Vůbec nejstarším
domem je původně gotická tvrz
známá dnes jako Žerotínský zámek.
Sídlí zde Muzeum Novojičínska,
p.o., které připomíná dějiny klobouků a kloboučnictví. Historické
centrum města tvoří čtvercové
Masarykovo náměstí. Po celém obvodu je lemováno podloubím, které
pokračuje i dále do postranních uli-

Nový Jičín, foto: m-ARK
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ček. Malebné, převážně renesančně
barokní domy z něj právem dělají
nejkrásnější náměstí v ČR. Toto
ocenění získalo v celostátní soutěži
v roce 2015 a stejné pocty se dostalo i zdejšímu vlakovému nádraží.
Kloboučnické továrny se ve městě
začaly formovat už v 19. století.
Ty nejvýznamnější patřily rodině
Hückelů, Peschlů a Böhmů. Po roce
1945 se staly součástí podniku
Tonak, a.s., který dnes patří mezi
největší a nejvýznamnější světové
výrobce pokrývek hlav. Tovární
proces výroby klobouků přibližuje
interaktivní expozice návštěvnického centra v Laudonově domě
na Masarykově náměstí. Právě zde
roku 1790 známý vojevůdce Ernst
Gideon von Laudon zemřel. I této
významné osobnosti je věnována
vojensky laděná expozice.
Pobyt ve městě může návštěvník spojit s kulturními akcemi.
Nabídka v podobě tematických
jarmarků, slavností, koncertů,
vernisáží či divadelních představení je více než pestrá. Mezi hlavní

akce patří tradiční Slavnost města
Nový Jičín nebo festival zlatavého
moku Pivobraní. Na své si přijdou
nejen vyznavači památek a městské turistiky, ale i milovníci výletů
do přírody. Procházky městem
a jeho okolím jsou vhodné i pro
rodiny s dětmi. Cyklisté a in-line
bruslaři ocení téměř desetikilometrovou cyklostezku v trase bývalé
železniční dráhy.

Cyklostezka Nový Jičín – Hodslavice – Hostašovice, foto: Lenka Malinová

Návštěvnické centrum Nový Jičín
Masarykovo nám. 45/29, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 768 288, 735 704 070
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz
www.icnj.cz, www.novyjicin.cz
Více

zážitku˚
ických
fantast

František Palacký
V roce 1798 se F. Palacký v Hodslavicích
narodil jako páté z dvanácti dětí místního
protestantského učitele. Velmi na sobě
pracoval a vzdělával se. Jeho největším
a celoživotním údělem se stala především
historie. Jeho největším dílem jsou „Dějiny
národu českého v Čechách a v Moravě“.
Byl také významným politikem. V Hodslavicích jako vzpomínku na něj najdete

Hodslavice – Fojtova cesta, foto: m-ARK

Z HODSLAVIC
celou řadu památek, např. jeho rodný
dům, dnes památník Františka Palackého, jeho sochu a hrob jeho rodičů.
Kousek za Hodslavicemi v Hostašovicích začíná také Naučná stezka
Františka Palackého, která turistu
dovede kolem místních zajímavostí
až do Nového Jičína.

Zajímavé Hodslavice
Obec je přirozeným centrem svého
regionu. Turisty určitě zláká červená
značka KČT, která je provede místním Přírodním parkem Podbeskydí.
Cykloturistické rodiny jistě ocení
nádhernou bezpečnou cyklostezku spojující Hodslavice s Novým
Jičínem. V samotné obci, kromě již
zmiňovaných památek na Františka
Palackého, určitě navštivte znovuotevřený kostel sv. Ondřeje, nejstarší
celodřevěný kostel v Moravskoslezském kraji. Opomenout byste neměli
ani unikátní novorománský kostel
Nejsvětějšího Srdce Páně. Krásným
odkazem na staré časy je také budova
místního Starého fojtství se stylovou
restaurací nebo vzácná připomínka
Socha F. Palackého,
v pozadí vlevo jeho rodný dům,
uprostřed Pilečkův dům
a Evangelický kostel, foto: m-ARK

původních sedláckých cest, kterými bylo
okolí obce dříve protkáno a které zanikly
kvůli socialistické kolektivizaci. Dnes je
několik z nich obnoveno místními spolky,
nejznámější pod názvem Fojtova cesta.

Bohaté Hodslavice
Obec se pyšní celkem deseti kulturními památkami,
z toho dvě mají statut Národní kulturní památky:

•
•
•
•
•

Palackého rodný dům
Socha Fr. Palackého
Kostel sv. Ondřeje
Katolický kostel
Evangelický kostel

•
•
•
•
•

Stará evangel. škola
Fojtova stodola
Pilečkův dům
Staré fojtství
Větrný mlýn

Dřevěný kostel sv. Ondřeje,
foto: m-ARK

Jméno Františka Palackého zná
dnes ze školy téměř každý. Těm,
kdo by si jej přesto nepamatovali,
se určitě vybaví aspoň současná
tisícikorunová bankovka s portrétem
přísně hledícího muže. Ano, to je on –
František Palacký! Nejslavnější rodák
z Hodslavic. Obce schované mezi
kopci na severním úpatí Veřovických
vrchů, na spojnici z Valašského
Meziříčí do Nového Jičína. Obce, která
dala Čechům „Otce národa“, jak bývá
František Palacký titulován.

Otec
národa

Obecní úřad Hodslavice
Hodslavice č. p. 211, 742 71 Hodslavice
tel.: 556 750 237
e-mail: obec@hodslavice.cz
www.hodslavice.cz
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Sigmund Freud
Sigmund Freud, foto: archiv Města Příbor

NEJSLAVNĚJŠÍ PŘÍBORSKÝ RODÁK
Kdo provází návštěvníky
rodným domem Sigmunda
Freuda? Hlas samotného
slavného psychoanalytika.

Nejvýznamnějším příborským rodákem je zakladatel
psychoanalýzy a lékař Sigmund Freud. Jeho rodný dům
v Zámečnické ulici s číslem
popisným 117 se po rekonstrukci svou architekturou
vrátil do poloviny 19. století.
Dnes je využíván jako Muzeum Sigmunda Freuda
s interaktivní expozicí. Rodným domem návštěvníky
provází svým hlasem samotný Freud. Námět expozice
vychází z karikatur Vladimíra Jiránka, animovaná figurka profesora Freuda hlasem psychoanalytika zapojí
návštěvníka do prohlídky rodného domu. Dům je
prostorově velmi malý a členitý. Je doloženo, že rodina
obývala horní podlaží, které si pronajala od vlastníka
domu. Bohužel nelze s jistotou určit, ve které místnosti
se Freud narodil, chybějí i originální předměty z doby
jeho pobytu v domě. Freuda zná celý svět, ve městě jej
vedle rodného domu s pamětní deskou a originální
plastikou připomíná ještě poněkud netradiční umělecká památka v podobě měděné pohovky v životní velikosti, na níž slavný psycholog vyšetřoval své pacienty.

Muzeum S. Freuda s kovovou replikou jeho pověstného kanape, foto: m-ARK

Město Příbor má bohatou historii, je jedním z nejstarších měst Moravy. Ze tří stran je lemováno nádherným
pozadím předhůří Beskyd s vyhlídkou na Štramberskou trúbu, Hukvaldy a majestátní Radhošť. Nejvýznamnější kulturní památkou je piaristická zahrada
spolu s budovou piaristického kláštera. Po dlouhotrvajících a náročných stavebních úpravách budovy
kláštera a následné revitalizaci zahrady se tato památka
stala chloubou města. Vybízí návštěvníky k odpočinku,
relaxaci, poučení i zábavě.
Za návštěvu v Historickém městě roku 2015 dále stojí
opevněný kostel Narození Panny Marie, který dodnes
obklopuje masivní zeď s kapličkami a stopami po dávných střílnách. Předhůří Beskyd nabízí řadu výletů
do okolí, např. na hrad Hukvaldy nebo do Štramberka
na vyhlídkovou věž Trúbu.
Rodný dům, dnes Muzeum S. Freuda v Příboře, foto: m-ARK

Památník S. Freuda v Příboře, foto: m-ARK
Více
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Příbor

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 revi-

Příbor z ptačí perspektivy, foto: m-ARK

Piaristický klášter a jeho zahrady, foto: Robert Mročka

talizované zahrady nejsou jedinými
atraktivitami v Příboře. Za návštěvu
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
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Hrad Hukvaldy, foto: m-ARK

Hukvaldy
Půvabná obec, ležící v malebném prostředí podhůří Beskyd
na úpatí Palkovických hůrek, s dominantou zříceniny
mohutného středověkého hradu. Pro svou historii, rozlehlou
oboru obklopující hrad i pro překrásnou přírodu jsou Hukvaldy
vyhledávaným cílem výletů po celý rok.

Barokní brána do obory, foto: Svatopluk Lév

Dominantu obce tvoří zřícenina jednoho z největších hradů
na Moravě, jehož počátky se datují
do 1. poloviny 13. století. Hrad,
jenž je částečně zrestaurován, byl
ve své historii mnohokrát obléhán,
ale nikdy nebyl dobyt.

Součástí hradu je rozsáhlá obora
s alejemi buků, dubů, kaštanů a lip,
v níž žije stádo muflonů a daňků.
Oboru založil olomoucký biskup
Vilém Prusinovský z Víckova
již roku 1566. V oboře slouží už
několik desetiletí jako koncertní
pódium letní amfiteátr. V jeho
blízkosti se nachází pomník lišky
Bystroušky, který zde byl v roce
1959 umístěn na popud myslivců
a lesníků ostravského kraje na paměť prvního zdejšího provedení
Janáčkovy opery.
Pokud se dotknete liščina zlatého
ocásku a budete si něco přát,
do roka se vám přání splní.

V samotné obci se nacházejí cenné
lidové stavby z 18. století – rodná
světnička Leoše Janáčka ve staré
škole, jeho památník, ale i barokní
kostelík sv. Maxmiliána, barokní
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vstupní brána do obory nebo zámeček olomouckých arcibiskupů.
V centru Hukvald se nachází Hukvaldský zámek, bývalé letní sídlo olomouckých arcibiskupů, který vznikl
přestavbou panského úřadu v letech
1854–1855 s parkem o rozloze 3 ha.
V současnosti je přístupný pouze
park, zámek je před rekonstrukcí.
Svou tradici zde má také pivovarnictví. První pivo se na Hukvaldech uvařilo v roce 1567 a dobré
pivo si na Hukvaldech můžete dát
i dnes.
Ač Hukvaldy nejsou žádnou
vinařskou oblastí, svou historii zde
mají i vinné sklepy. Arcibiskupské
sklepy byly založeny v 16. století
a nacházely se pod hukvaldským
hradem. Využívány byly od 20.
století až do roku 2007 k výrobě
vína. Po tomto roce byla výroba
přesunuta do Bzence. K vínu i pivu
je dobré také něco zakousnout.
Tradiční hukvaldskou pochutinou
jsou sklenovské preclíky, jež se
pekly již v 17. století.
Informační centrum Hukvaldy
Hukvaldy 40, 739 46 Hukvaldy
tel.: 775 886 844
e-mail.: info@ic-hukvaldy.eu
www.ic-hukvaldy.eu
Více

Pomník lišky Bystroušky, foto: Svatopluk Lév
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U námořníka
KVALITNÍ GASTRONOMIE
I UBYTOVÁNÍ V HUKVALDECH
Letos je to dvacet let od doby,
kdy šéfkuchař Petr Eliáš otevřel
restaurant U námořníka. Zpočátku
se jmenoval Gloria, ale protože
hukvaldský rodák kdysi sbíral
kuchařské zkušenosti mj. jako chief
steward na lodích Československé
námořní plavby, hosté si zvykli
říkat, že se jdou najíst „k námořníkovi“. Odtud tedy současný název
podniku. Dnes je prestižní adresou,
získal si přízeň mnoha hostů, kteří
se do domu s číslem popisným 112
rádi vracejí.

Hlavním lákadlem je vynikající kuchyně, zejména masové speciality,
které kuchaři připravují před očima
hostů na otevřeném ohništi přímo
v interiéru. Specialitou týmu šéfkuchaře jsou bifteky, steaky a špízy.
Nabídka je obohacována o sezonní
speciality, zpestřují ji tematicky zaměřené víkendy či večery. Požitek
z jídla doplňují vína z moravských
vinařství, čepovaný Pilsner Urquell
či káva značky Segafredo. Kromě
vnitřního a venkovního posezení
lze využít i tzv. druhou palubu.
Místnost s klenbovým stropem
a útulným interiérem je ideální pro
akce uzavřené společnosti.
Zajímavou službou je možnost objednat si piknikový koš s obsahem
dle vlastního přání. U námořníka
pak pochutiny zabalí, přidají deku
a hurá na výlet. Vhodným dárkem mohou být dárkové poukazy
v hodnotách 500, 750 a 1000 Kč,
které se dají použít na konzumaci
v restauraci, ubytování v penzionu
či právě na piknikový koš.
Na služby restaurace navazuje
rodinný penzion nabízející útulné
ubytování ve dvoulůžkových poko-

jích s možností přistýlek. Na přání
zde zákazníkovi snídani přinesou
až na pokoj, v případě svatební či
romantické noci jej i vyzdobí.
„Stali jsme se partnery projektu
Beskydy Card – více fantastických
zážitků. Každý, kdo u nás stráví
alespoň dvě noci, dostane zdarma
kartičku Beskydy Card, kterou
může celoročně využít k čerpání
slev a výhod v rámci Beskyd,“ říká
majitel Petr Eliáš.

Obchůdek s keramikou, foto: 3x Penzion U námořníka

Restaurant a penzion U námořníka
Hukvaldy 112, 739 46 Hukvaldy
restaurace: 774 699 260, 558 699 263
informace, ubytování: 777 105 023
e-mail: namornik@unamornika.com
www.unamornika.com
Instagram: @u_namornika
Facebook: U námořníka
Více
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Slezský Frýdek a moravský Místek v minulosti
rozdělovala řeka Ostravice. Dnešní město má
proto třeba dvě historická centra.

Historická brána do Beskyd

Tajemná krypta
Další z dominant města je bazilika
Navštívení Panny Marie z roku
1777, povýšená v roce 1999 papežem Janem Pavlem II. na baziliku
minor. Pod tímto chrámem se
nachází unikátní krypta s mumiemi
dávných poutníků z Tovačova, kteří
se v roce 1713 utopili v rozvodněné
Ostravici. Krypta je nejvýznamnějším podzemním prostorem města
a má pohnutou historii. V rakvích
a na rozložených kusech plátna
spočívá více než desítka lidských těl.
Kvůli poutníkům, pod nimiž řeka
náhle strhla most, se podzemnímu
prostoru přezdívá Poutnická krypta.
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Rekreační areál
u přehrady Olešná
Místem, které byste určitě neměli
minout, je rekreační oblast v okolí
přehrady Olešná, v těsné blízkosti
Frýdku-Místku. Na své si tu přijdou
in-line bruslaři, cyklisté nebo děti,
pro které je nachystána řada atrakcí. Milovníci koupání mohou využít
služby letního nebo i krytého aquaparku. Výčet možností sportovního
vyžití nekončí. Jako jedinečnou můžeme označit téměř pět kilometrů
dlouhou trať pro bruslaře, na níž se
každoročně koná otevřené mistrovství ČR v extrémním 24hodinovém
in-line maratonu. K významným
Bazilika Navštívení Panny Marie

V srdci Lašska, na soutoku Ostravice a Morávky, pod malebnými
vrcholky Moravskoslezských Beskyd
leží jediné město u nás s pomlčkou
ve svém názvu. Historii jedinečného
města nejlépe dokumentuje jedna
z expozic Muzea Beskyd, které sídlí
v prostorách frýdeckého zámku.

Rekreační oblast Olešná

sportům ve městě i z pohledu návštěvníka patří bezesporu cyklistika a cykloturistika. Síť cyklostezek jen na území
města dosahuje úctyhodných více než
15 kilometrů. Opomenout nesmíme ani
návaznost těchto stezek na významnou
regionální cyklotrasu Ostrava–Beskydy,
vedenou po levém břehu řeky Ostravice, kterou se i rodiny s dětmi bezpečně
dostanou až do podhůří Beskyd. Jste
parta kamarádů? Tak přesně pro vás jsou
u přehrady nebo i ve městě připravena
hřište na beachvolejbal, volejbal, nohejbal, tenis nebo badminton.

Naučný areál,
který voní medem
V místní části Chlebovice je
otevřeno největší včelařské muzeum u nás, je i jedním z největších
ve střední Evropě. V muzeu jsou
umístěny úly od těch nejstarších
slaměných až po nejnovější z tvrzeného polystyrenu. K vidění je
řada medometů včetně nejstaršího
a nechybí ani medaile, odznaky
a známky s včelařskou tematikou
a dekret císařovny Marie Terezie
o včelařství.
Více
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Náměstí Svobody

Ulice Hluboká
Zajímavou historii má snad každý
dům v Hluboké ulici ve Frýdku-Místku. Ta je jednou z nejstarších ve městě v podhůří Beskyd.
V jednom z domů žil třeba praděd
hudebního skladatele Leoše Janáčka. Unikátní kupecký dům už
ale v ulici nenajdete a lidé ho tam
mohou vidět alespoň na fotografii
ve vitrínce. Hluboká ulice byla
dříve rušným místem. Byly tu
hostince, řemeslné dílny, krámky. V minulosti byla ulice hlavní
trasou k mariánskému kostelu,
chodila tudy četná procesí. Počet
lidí, kteří sem přišli během roku
v barokním období, byl i několik
desítek tisíc. A to s sebou přinášelo
rozvoj obchodu.
Hluboká ulice

Včelí dům

Frýdek-Místek plný chutí
Frýdek-Místek se stal oblíbenou
destinací s nabídkou lokálních
kulinářských specialit i mezinárodních kuchyní od Japonska až
po Mexiko. Ochutnejte také některé z několika desítek druhů piv,
která se ve Frýdku-Místku i okolních pivovarech a minipivovarech
vaří. A opomenout nesmíme ani
na zázrak z medu Marlenku. Zavítáte-li do návštěvnického centra
Marlenka, budete mít jedinečnou
možnost nahlédnout do výroby
a podívat se, jak se tyto medové
dorty připravují. V srpnu je pak
možné navštívit velký gastrofestival
„Frýdek-Místek plný chutí“.

Kultura a relax
Kulturní dění reprezentují festivaly Sweetsen Fest, Mezinárodní
folklorní festival nebo Jazz ve městě, populární jsou Historické slavnosti. Všechny tyto akce se konají
v letních měsících pod hlavičkou
Veseléto. Novinkou je zpřístupnění

venkovních areálů i okouzlujících interiérů bývalých textilek Slezanu, které
jsou místem zajímavých kulturních
akcí. Navštívit je lze třeba v rámci Dne
s průvodcem. Ten několikrát ročně
zdarma pořádá Beskydské informační centrum F-M. Akce je zaměřena
na místa historicky spjatá s městem.

Brána Beskyd
Frýdku-Místku se právem říká Brána
Beskyd. Stačí vyjet jen pár kilometrů
za město a ocitnete se v nádherném
prostředí hor. Příroda Beskyd vybízí
k rozmanitým aktivitám a poznání.
Takřka na každém kroku se setkáte
s bohatou tradicí, místním folklorem,
lidovou architekturou. Beskydy jako
na dlani jsou vidět třeba z vyhlídkové
věže kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku.

Kalendář akcí 2017
13.–15. 4.
20. 5.
4. 6.
13.–19. 6.
21.–24. 6.
1. 7.
28.–30. 7.
5. 8.
9.–13. 8.
18.–19. 8.
19. 8.
19. 8.
26.–27. 8.
8. 9.
4. 11.
1.–23. 12.
3. 12.
31. 12.

Velikonoční městečko
Frýdek-Místek na kole
Běh mezi náměstími
23. mezinárodní folklorní festival
CIOFF ®/IOV Frýdek-Místek
Sweetsen Fest 017 – 14. ročník
Létohrátky – neobyčejný rodinný festival
Jazz ve městě – všechny barvy jazzu
Pivohraní – festival minipivovarů
Setkání divadla a hudby
Muzikantské žně
Frýdek-Místek plný chutí
IX. beskydské rekordy
Historické slavnosti
Festival partnerských měst
Hornická desítka
Adventní městečko
Mikuláš na ledě
Ohňostroj

Beskydské informační centrum
Frýdek-Místek, p. o.
náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 646 888
e-mail: info@beskydy-info.cz
www.visitfm.cz
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Muzeum Beskyd – areál zámku, foto: Muzeum Beskyd

MUZEUM BESKYD

Za poznáním vývoje zdejší přírody a společnosti
Frýdecký zámek, to je kromě expozic Muzea Beskyd
i soubor krásných parků.

Zámecký okruh, foto: Muzeum Beskyd

Frýdecký zámek či spíše původně
hrad je nejstarší dochovanou frýdeckou památkou. Dnešní podoby
se dočkal v 18. století, poslední
majitelé Habsburkové jej předělali
do klasicistního stylu. V současnosti
je sídlem Muzea Beskyd, které dokumentuje vývoj přírody a společnosti zdejšího regionu.

Nejznámější z jeho pěti stálých expozic je Zámecký okruh,
tato prohlídková trasa vede celým zámkem. Příchozím
ukáže šlechtické interiéry instalované v reprezentačních
prostorách. Pokoje jsou vybaveny předměty z muzejních
sbírek, představující
jednotlivé umělecké
slohy a styly. Zámecký
okruh začíná v Rytířském sále s nádhernou
erbovou výzdobou.
K nejzajímavějším
kouskům Pánského
pokoje patří unikátní
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kubistický nábytkový soubor z 20. let
20. století. Stůl s polygonální deskou
z 18. století v Dámském saloně je zdoben
kombinovanou intarzií ebenového
dřeva s mosazí a želvovinou. V Ložnici
se nachází secesní paraván z počátku
20. století. Přístupná je i kruhovitá stavba
v parku, jedná se o ledovnu, do níž se
Zámecký park, foto: Muzeum Beskyd
v zimě svážel led z řeky Ostravice za účelem chlazení potravin. Návštěvníky lákají i různorodé
výstavy od témat čistě regionálních, etnografických nebo
přírodovědných až po výstavy galerijního rázu. Populární
jsou vánoční a velikonoční jarmarky, večerní prohlídky
zámku, koncerty či přednášky.
K nejkrásnějším místům ve Frýdku patří zámecký park.
V období renesance a baroka zde byla zahrada s ovocnými stromy. Na tento park navazují dva městské parky
– Podzámecký park a před pěti lety obnovený park Jižní
svahy. V něm se zachovaly stromy z původních výsadeb.
V celostátní soutěži o Park roku 2012 skončil třetí. V prostorách zámku se nachází i Památník Óndry Łysohorského. O popularitě básníka a překladatele svědčí to, že byl
v roce 1970 navržen
na Nobelovu cenu
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
za literaturu.
Zámecké nám. 1264, 738 01 Frýdek-Místek
Zámecká kaple sv. Barbory,
foto: Muzeum Beskyd

tel.: 558 628 001, 558 630 051-2
e-mail: pokladna@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com

Více
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Hotel Richtr
V hotelu Richtr si přijdou na své milovníci wellness. Právě pro ně
jsou připraveny privátní dvoulůžkové pokoje Intim Spa.
Hotel Richtr ve Frýdku-Místku je
městský hotel, který sídlí v architektonicky zajímavé budově postavené
roku 1939 jako Richtrova tiskárna.
Má výhodnou polohu v centru města Frýdek-Místek a jeho předností je
snadná dostupnost autem i veřejnými dopravními prostředky.
Hotel Richtr vám nabízí ubytování
v 16 moderně zařízených pokojích
s možností ubytování kuřáků i nekuřáků. Celková kapacita hotelu čítá
36 lůžek s možností přistýlek. Mimo
standardního ubytování má hotel
Richtr v nabídce speciální dvojlůžkový pokoj Intim Spa s masážní
vanou a saunou, pokoj typu manažer, rodinné pokoje a bezbariérový

pokoj. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním moderním sociálním
zařízením, televizí, minibarem,
telefonem s přímou volbou a wi-fi
internetovým připojením zdarma.
Hotelová restaurace se může
pochlubit vynikající kuchyní s lokálními a sezonními specialitami,
výběrem „a la carte“ a denního
menu. Její pohodovou atmosféru
výborně doplňuje příjemné posezení u krbu. Pro nerušené setkání
v úzkém kruhu přátel mohou hosté
využít útulný salonek pro osm
osob. K nahlédnutí je zpřístupněna
vinotéka s možností degustace vín.
V letním období mohou zákazníci
posedět na zahrádce.

Hotel RICHTR
Nádražní 1089, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 555 502 222
e-mail: info@hotel-richtr.cz
www.hotel-richtr.cz
Foto 5x: Hotel Richtr
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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.

IDEÁLNÍ VELIKOST I POLOHA
Za tu dobu si získalo mnoho
příznivců, kteří se sem rádi vracejí.
Frýda se nachází v samotném
centru města a tímto je pro mnohé
obyvatele nejlépe dostupná pěšky
z obou břehů řeky Ostravice.
Optimální rozloha centra poskytuje svým zákazníkům výběr z více
než 60 obchodů a různých služeb.
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Centrum je snadno přístupné autem a díky nedalekému vlakovému
a autobusovému nádraží i veřejnou
dopravou. Pro řidiče je k dispozici
zdarma velkokapacitní parkoviště
v podzemních prostorách, kde
jsou vyhrazené i speciální zóny pro
automobily na LPG a CNG pohon.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ ...
NÁKUPY I SLUŽBY

Foto 3x: OC Frýda

Obchodní centrum Frýda
Prodejny:
KFC
Supermarket Billa:
Parkování zdarma:

po–ne:
po–ne:
po–so:
ne:
po–so:
ne:

9:00 – 20:00
9:00 – 21:30
7:00 – 20:00
8:00 – 20:00
6:30 – 21:00
7:30 – 21:00

Zákazníci zde naleznou kromě
supermarketu, velkého množství
prodejen světoznámých módních
značek, rychlých občerstvení, kavárny a 5D kina také řadu dalších
služeb, jako jsou cestovní kanceláře, banky, směnárna, lékárna,
prodejna tabáku, opravna obuvi
a výroba klíčů, salon krásy a další.
Zákazníci ocení zejména přehledné uspořádání prodejní pasáže.
Velkým plusem je stále rozrůstající
se nabídka doprovodných služeb. K těm stávajícím patří volně
dostupná wi-fi síť v celém objektu,
široká nabídka bankomatů, dobíjecí stanice pro mobily a ekologická
automyčka Ecoway. Centrum rovněž myslí na zdraví svých zákazníků a je vybavené automatizovaným
externím defibrilátorem (AED).
V jídelní části, v dětském koutku
a v prostorách WC můžete nalézt
přístroje pro dezinfekci rukou.
Více informací
www.ocfryda.cz
info@ocfryda.cz
facebook.com/ocfryda
instagram.com/ocfryda

MÍSTO K SETKÁVÁNÍ
Pobyt se ve volných dnech v nákupním centru stává pro stále více
rodin cílem i náplní jejich volného
času a pro mnoho rodin plnohodnotnou alternativou některých
kulturních akcí. Nejen, že tady
seženete vše, co potřebujete, ale
můžete zároveň posedět a dobře se
najíst v restaurační zóně s různým
typem kuchyně od klasicky české,
přes mexickou až po italskou.
Líbí se tu dětem, vždycky tu najdou
nějakou atrakci. Rodiny s dětmi
uvítají nově upravené prostory
dětského koutku, kde se od letošního roku budou pravidelně konat
divadelní představení pro děti.
Novinek a zábavných akcí pro malé
i velké návštěvníky je ale více. Během tohoto roku mohou zákazníci
narazit na další oblíbené akce (Dětská farma) a poutavé interaktivní
výstavy aj. O všech připravovaných
akcích jsou zákazníci uceleně
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.

Adresa
Obchodní centrum FRÝDA
Na Příkopě 3727
738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 437 783
MORAVIA magazín
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Beskydy na kole
Cyklotrasa Ostrava – Beskydy, foto: DM Beskydy-Valašsko

Beskydy a kolo jsou ideální kombinace. Čeká zde na vás hustá
síť značených cyklostezek, ze kterých si vybere každý, ať už jste
rekreační cyklista, rodina s dětmi nebo adrenalinový nadšenec.
S novým cykloportálem
se neztratíte
Nevíte, kam se vydat? Nechte se
inspirovat novým cykloportálem
www.beskydynakole.com, jenž
představuje 36 tras o celkové
délce 1627,6 km. Nejkratší z nich
má 10,1 km, nejdelší hřebenovka je
dlouhá 94 km. Všechny cyklotrasy
lze stáhnout do GPS navigace.
V Beskydech jsou na cyklisty
připraveni
Vyrazte do Beskyd cyklobusy, které vás dovezou na start vaší trasy.
Nebo se vydejte přímou, rychlou
a hlavně bezpečnou trasou z Ostravy do Beskyd po cyklostezce č. 59.
Jste v Beskydech na dovolené,
chcete si vyjet na kole a prohléd-

nout krásy zdejšího kraje? Tak
právě pro vás je zde připravena síť
cyklopůjčoven, kde si můžete zapůjčit různé typy kol, třeba od těch
retro až po nejnovější elektrokola.
Poznejte Beskydy a jejich krásná
zákoutí v sedle kola a v doprovodu
průvodce. Provedou vás jednoduchými cestami s malým stoupáním
i nenáročnými sjezdy, nebo vám
zrychlí tep a třeba ani o adrenalin
nebude nouze. Čeká na vás zábava
a skvělé zážitky! Stačí si vybrat jen
program dle vašich dispozic.
Za poslední roky velmi stoupla
obliba elektrokol. Ale co dělat, když
dojde po cestě „šťáva“ v baterce?
V Beskydech už obavy, že budete
muset šlapat do kopce bez poho-

Regenerační centrum a hotel

HARMONIE***

nu, mít nemusíte. Možnost dobít
baterku máte nyní již na deseti
nabíjecích stanicích.
A kde tedy můžete využít služeb
dobíjecích stanic?
• Wellness hotel Horal,
Velké Karlovice
• Horský hotel Sepetná, Ostravice
• Ski areál Bílá SUN Outdoor
• Bezručova chata, Lysá hora
• Penzion U Pacošů, Malenovice
• Restaurace U Pařezu, Čeladná
• Beskydský pivovárek, Ostravice
• Horský hotel Čarták, Soláň
• Hotel Tanečnica, Pustevny
• Masarykova chata, Bílá
Více na
www.beskydynakole.com
Cykloprůvodce v Beskydech
spolu se zapůjčením elektrokol
www.sunoutdoor.cz
Více

zážitku˚
ických
fantast

v Bystřici pod Hostýnem uprostřed
překrásné přírody hostýnských hor
REGENERAČNÍ POBYTY, WELLNESS
a ZÁŽITKOVÉ POBYTY
Masáže, koupele, zábaly | Detoxikace |
Saunový svět | Harmonizační
a testovací procedury | Kosmetické služby
| Vlastní restaurace, bar, terasa, vnitřní
i venkovní bazén, bylinná a okrasná zahrada.
V Harmonii najdete cestu ke svému tělu i duši.
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Regenerační centrum HARMONIE
Poutní 594, 768 72 Chvalčov
tel.: (+420) 573 378 840
harmonie.hotel@quick.cz
www.harmonie-regencentrum.cz

V každé roční době
a za každého počasí
Ať už jedete do Beskyd v létě, za deště či ve vánici, u nás si zábavu
vždy najdete. Dopřejte si radost v jednom z našich středisek,
těšíme se na vás v Aquaparku Olešná (vodní aktivity, in-line stezka,
běh, koloběžky), v hale Polárka (bruslení, badminton, střelnice) či
v Autokempu Olešná (rybaření).

Krytý a letní Aquapark
Olešná
Hodnocení samotných návštěvníků
napoví nejvíce: „Aquapark je umístěný v krásném místě nad Frýdkem-Místkem s výhledem na Beskydy.
Krytá část je vyhřívaná…, nejlepší
je saunový svět…“ nebo také „Výhodná poloha u přehrady Olešná,
kde si zařádíte na 4,5 km dlouhé

stezce třeba na bruslích
nebo koloběžce...“

Více

zážitku˚
ických
fantast

www.aquapark-olesna.cz, tel.: 558 638 754

Autokemp Olešná
Autokemp, umístěný vedle aquaparku, nabízí ubytování ve stanech
a obytných vozech či přívěsech.
Ke sportu využijte plážový volejbal,
nohejbal nebo tenis.
Více

http://autokempolesna.cz

zážitku˚
ických
fantast

Hala Polárka
U nás vám brusle budou slušet,
ty vaše nebo ty z naší půjčovny
nazujete v rámci Bruslení s dětmi
či Veřejného bruslení. V hale si
můžete také zahrát badminton
na nových klimatizovaných kurtech
nebo si s instruktorem vyzkoušet
jednu z nejmodernějších střelnic
pro palné zbraně v ČR. K dispozici
je i půjčovna zbraní.
Více

zážitku˚
ických
fantast

www.hala-polarka.cz, 595 172 975

Pohodová dovolená je čas příjemně
strávený s rodinou u aktivit, které vás baví
aneb SPORTPLEX, když chcete žít naplno!
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Aquapark Olešná,
foto: DM Beskydy-Valašsko

Čeladná

Místo, kde to návštěvníka
nikdy neomrzí...

Čeladná – střed obce, foto: m-ARK

Nové centrum, golf, luxusní lázně, zvony na náměstí, kopce
všude okolo. Podhorská obec Čeladná nabízí hned několik
důvodů, kvůli kterým rozhodně stojí za to se sem vydat.
Čeladná leží uprostřed nádherné
beskydské přírody v údolí lemovaném horami Smrk, Kněhyní,
Stolovou a Ondřejníkem. Obec
se dvěma a půl tisíci obyvateli,
jejíž počátky se datují na přelom
14. a 15. století, zaznamenala v období kolem roku 2000 ojedinělý
stavební boom. V místech, kde dříve stávala textilní továrna, vzniklo
moderní centrum s pěknými byty,
obchody, kavárnami a hotelem.
Areál bývalé textilní továrny byl
o pár let později dokončen dostavbou budovy nové radnice s vyhlídkovou věží. Starou textilní továrnu
dnes připomíná už jen čelní stěna
náměstí v industriálním stylu
a tovární komín. Historické stavby
zastupuje kostel zasvěcený sv. Janu

Nepomuckému, postavený roku
1784. Čeladná se může pochlubit
dvěma mateřskými a jednou základní školou. K té přiléhá moderní hala, ve které se konají zajímavé
kulturní akce. Charakteristikou

obce se stala golfová hřiště Prosper
Golf Resort Čeladná. Dominantou
jednoho z největších středoevropských resortů jsou dvě 18jamková
hřiště s klubovnou a bohatým zázemím. Součástí areálu je víceúčelová
společensko-konferenční hala,
stylová Restaurace Golf a moderní
jízdárna Prosper Horse Ranch.

Čeladná – Prosper Golf Resort, foto: m-ARK
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Za aktivním odpočinkem...
Nedílnou součástí života obce je
turistický ruch. Panenská příroda
údolí Podolánek, horský masiv
Beskyd, řada přírodních zajímavostí
a překrásných míst dělají z Čeladné
atraktivní destinaci. Nabízí široké možnosti sportovního vyžití,
v okolních horách lze najít množství
značených turistických tras i cyklostezek. V zimě je možné se vydat
na lyžařské túry, využít upravené
běžkařské stopy na golfovém hřišti
nebo navštívit některou ze sjezdovek
v okolních obcích. Milovníci pěší
túry mohou vystoupat na 1276 m
vysoký Smrk, druhou nejvyšší
horu Beskyd. Rekreační střediska
i hotelové kapacity, nově budovaná
infrastruktura a možnosti sportovního i společenského vyžití uspokojí
i nejnáročnější návštěvníky.
Báječnou volbou pro ty, kteří hledají
levné a příjemné zázemí, je chata Dukla. Nachází se v klidném
prostředí na úpatí Malého Smrčku
v místní části Horní Čeladná. Nabízí
ubytování pro čtyřicet osob ve dvou
až pětilůžkových pokojích. Součástí
chaty je útulná stylová restaurace
s barem a venkovní terasou. Díky
společenské místnosti je vhodná
pro semináře, školení, školy a školky
v přírodě, společenské i soukromé
akce, ale také pro různé typy sportovních soustředění.

lákají zbytky středověkého skalního
hradu na svazích Stolové hory nebo
roubený kostel sv. Prokopa a Barbory v Kunčicích p. O., který zde
byl převezen z Podkarpatské Rusi.
Během druhé světové války se stala
Čeladná místem partyzánského
odboje. Na území obce operovala
První československá partyzánská
brigáda Jana Žižky z Trocnova pod
velením poručíka Janka Ušiaka. Poté,
co Němci vypálili Lidice, poskytla
obec nový domov lidickým ženám
a dětem. Toto smutné období dějin
připomíná pomník partyzánského
odboje Partyzán a památník obětem
fašismu na místním hřbitově.

8. 4.
21. 5.
9. 7.
4.–5. 8.
16. 9.

Vítání Velikonoc
Pouť ke cti sv. Jana Nepomuckého
Krmáš
Ladná Čeladná
Cream Bike Čeladná

stojí na úpatí horského masivu Ondřejníku jedinečný odborný léčebný
ústav. Díky mimořádně příznivým
klimatickým podmínkám a vysoké
úrovni rehabilitace a zdravotní péče
je BRC vyhledávaným zdravotnickým zařízením s vynikající pověstí.
Je zaměřen na léčbu pohybového,
oběhového a nervového ústrojí. Jako
první v ČR zde začali s léčbou extrémně nízkými teplotami v Polariu.
Pro léčbu využívají i terapii tmou.

Odborný léčebný ústav BRC
Chloubou obce je Beskydské rehabilitační centrum (BRC) s apartmánovým domem Lara a wellness
centrem. Úspěšně navazuje na zdejší
lázeňskou tradici založenou v roce
1902 MUDr. Janem Mayem,
který zde vybudoval Lázně Skalka,
sanatorium pro ostravské horníky.
V minulosti se zde léčili váleční
veteráni z období obou světových
válek. K významným hostům
patřili např. hudební skladatel Leoš
Janáček, herec Oldřich Nový, bratři
Mrštíkové i prezident T. G. Masaryk. Lázně sloužily svému účelu až
do roku 1952, kdy se z nich stala
oblastní nemocnice. Od roku 2000

Čeladná – Beskydské rehabilitační centrum (BRC),
foto: m-ARK

Čeladná – Chata Dukla, foto: m-ARK

Zajímavé akce v roce 2017

Obecní úřad Čeladná
Čeladná 1, 739 12 Čeladná
tel.: 558 684 008
sekretariat@celadna.cz
www.celadna.cz

Čeladná – kostel sv. Jana Nepomuckého, foto: m-ARK

Po stopách partyzánů...
Častým místem návštěv je dřevěná
roubená kaple Cyrilka vybudovaná
u horského pramene. K výletům
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Čeladenský hotel Prosper USPOKOJÍ KAŽDÉHO

Průčelí hotelu, foto: Hotel Prosper

Předností hotelu Prosper
je několik typů salonků
vhodných pro pořádání
nejrůznějších akcí.
Hotel Prosper se nachází na úpatí
Moravskoslezských Beskyd v Čeladné. Tato obec je díky malebné
krajině jednou z nejvyhledávanějších rekreačních lokalit u nás. Pro
ty, kdo touží po odpočinku, aktivní
dovolené nebo třeba jen vhodném
místě pro oslavy či jednání, je
Prosper ideální volbou. Nabízí pohodlí a kvalitu pro jednotlivce, páry
i rodiny s dětmi. Vybrat si mohou
z jednolůžkových, dvoulůžkových
či třílůžkových pokojů s balkonem
nebo bez balkonu, případně z pokojů vyšší kategorie.
Vzhledem k tomu, že hotel stojící
přímo na náměstí disponuje několika klimatizovanými salonky, je
vhodný pro firemní akce, konference nebo rodinné oslavy. Personál připraví vše potřebné v závislos-

Hlavním stravovacím zařízením je
hotelová restaurace, v níž si hosté
mohou vybrat z různých druhů
pokrmů a nápojů, ať už z bohatého jídelního lístku nebo z denní
nabídky domácí kuchyně. V letních
měsících je k dispozici zahrádka
s množstvím jiných aktivit. Milovníci dobré kávy, domácích zákusků,
frgálů či pravé belgické čokolády
rádi zavítají do vyhlášené cukrárny.
Klid a uvolnění od stresu najdou hosté ve wellness centru,
kde v příjemném prostředí
vládne pohoda a relax. Mezi
oblíbené patří masáže (čokoládová, indická, lávová), sauny
(finská, infra, bio), bylinkové
koupele, tibetské lázničky či
masážní lehátka CERAGEM.
Krytý bazén svou velikostí
uspokojí děti i dospělé a hote-

Lovecký salonek, foto: Hotel Prosper
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ti na přání klienta včetně zapůjčení
techniky. Barokní salonek je
laděn do romantického stylu, který
přímo vybízí k pořádání svatebních
hostin. Lovecký salonek je zdoben
parožím a dalšími loveckými trofejemi, nechybějí stylová kachlová
kamna. Útulný salonek Ondrášek
je určen pro užší skupinu osob.
Největším sálem je vinárna, která
nabízí širokou škálu využití. Místnost je vybavena vlastním barem,
tanečním parketem a ozvučením,
milovníci hudby ocení klavír.
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Krytý bazén, foto: Hotel Prosper

loví hosté do něj mají neomezený
vstup. Nejmenší návštěvníci najdou
vyžití v dětském koutku nebo
na hřišti v zahradě.

Apartmán, foto: Hotel Prosper

HOTEL PROSPER****
Čeladná 246, 739 12 Čeladná
tel.: 558 440 311
recepce@hotel-prosper.cz
www.hotel-prosper.cz

Více

zážitku˚
ických
fantast

Na výlet do pivovaru
Radegast
Jak spojit příjemné s ještě příjemnějším? Vyrazit
na výlet do pivovaru. Pivovar Radegast je výborným cílem nejen pro milovníky piva, ale také pro
výlety s rodinou nebo přáteli.
V Nošovicích, jen 7 kilometrů od Frýdku-Místku, se
nachází jeden z klenotů českého pivovarnictví – Pivovar Radegast. Nese jméno pohanského boha Radegasta
uctívaného jako boha ohně, slunce, sklizně a pohostinnosti. Oheň i slunce v plné a pro Radegast typicky hořké chuti nalézáme dodnes. Pivaři Radegast vyzdvihují
právě pro jeho výraznou hořkost, kterou pivu vtiskl
první sládek Jaromír Franzl.
Brány Pivovaru Radegast jsou otevřeny veřejnosti a patří mezi oblíbené cíle toulek Moravskoslezkým krajem.
Na prohlídce Pivovaru Radegast se seznámíte s jeho
historií a varním procesem piva a poznáte, jak se v pivovaru vyrábí slad z vybraného hanáckého ječmene.

Foto: Pivovar Radegast

Ve varně, v srdci pivovaru, uvidíte pivovarské pstruhy
dohlížející na bezvadnou kvalitu vody. Nahlédnete
do ležáckého sklepa, navštívíte stáčírnu a na závěr
ochutnáte pivo Radegast v pivovarské vyhlídkové věži
(pouze pro starší 18 let).

Odhalte tajemství správného čepování piva
Nejen fajnšmekrům lze doporučit návštěvu zážitkového programu „Radegastova škola čepování piva“.
Čekají vás tři hodiny nabité zábavou a správně hořkým
pivem. Program kromě prohlídky pivovaru nabízí
i dvouhodinové posezení a školu čepování vedenou
pivovarským odborníkem. Pod jeho dohledem si
sami vyzkoušíte správné čepování piva, dozvíte se vše
o správné péči o pivo a získáte certifikát.

Foto 2x: Pivovar Radegast

V Návštěvnickém centru
sídlí Radegastův obchod,
který nabízí široký sortiment
pivních dárků, které je možné
objednat také na
www.eshop.radegast.cz.
Prohlídky pivovaru
Aktuální časy prohlídek doporučujeme ověřit na kontaktech:
Pivovar Radegast, 739 51 Nošovice
tel. 558 602 566, e-mail: exkurze@radegast.cz
www.pivovar.radegast.cz
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Dominanta
Těšínska
Kdo nebyl na Malém Javorovém vrchu,
jako by nebyl ve Slezských Beskydech.
110
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v zimním období upravovány. Javorový vrch je také známým centrem paraglidingu.

TIP
Velkým zážitkem je 17 km hřebenová túra přes nejvyšší vrchol oblasti Javorový (1032 m n. m.),
horská sedla Šindelná a Kalužný, kolem rozhledny Kozubová a Relaxačního resortu Nová
Polana až do obce Dolní Lomná. Zde se nachází prales Mionší, jeden z největších pralesních
systémů u nás. Můžete ho poznat díky Naučné stezce Mionší, která patří nejen v Beskydech,
ale v celé ČR k nejhezčím a nejpropracovanějším stezkám.

MORAVIA magazín

V popředí vrchol Malého Javorového s chatou, foto: m-ARK

Výchozím bodem pro výstup na Malý Javorový vrch jsou Oldřichovice u Třince, odkud
jezdí lanová dráha. Samotný vrch poskytuje nádherné rozhledy do širokého okolí Beskyd,
Ostravské pánve a za jasného počasí i na slovenské Tatry. Jsou zde pohodlné hřebenové
stezky, které je možno využívat v zimním období pro turistiku na běžkách. Tratě jsou
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Foto: Nová Polana

Proměna staré
hornické chaty
ve stylový resort
plný chutí a vůní

Nová Polana

Hledáte klidné místo pro odpočinek, čistý horský vzduch
a neporušenou přírodu, které vévodí Národní přírodní rezervace
a prales Mionší? Resort Nová Polana je to pravé místo pro vás.

Příběhy Polany
Nová Polana nabízí řadu příběhů
ve své současnosti i historii, která se
začala psát v roce 1939. Tehdy zde
vznikla hájenka. Ta byla po roce 1960
přebudována na rekreační chatu pro
horníky OKD. Objekt ještě několikrát změnil majitele i své dispozice, až
v roce 2012 celý areál kupuje současný majitel a dává mu novou moderní
tvář, která dokonale koresponduje
s jedinečným charakterem zdejší krajiny. Jeden z nejzajímavějších příběhů
nalezneme v současnosti ve zdejší kuchyni. Jídlo vám zde společně se svým
týmem, v krásném prostředí moderní

David Valíček, foto: Nová Polana
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dřevěné restaurace, připravuje a servíruje šéfkuchař David Valíček.

Z Dubaje do Lomné
Byl prvním Čechem, který vařil
v nejluxusnějším hotelu světa,
v sedmihvězdičkovém hotelu Burj
Al Arab v Dubaji, známém jako
plachetnice. Jídla, která zde připravoval, musela být vždy jedinečná,
nazdobená spoustou barev a každé
jídlo muselo ochutnat několik lidí,
než odešlo z kuchyně. Tento kuchař
spojil v roce 2015 své síly s resortem
Nová Polana, aby svým uměním,
citem pro detail i vyvážeností mezi
místní tradiční kuchyní a moderním
pojetím gastronomie očaroval vaše
smysly.
Výjimečné jídlo si můžete v letních
měsících vychutnávat na terase
restaurace s jedinečným výhledem
na hory a okolní přírodu. Kromě
tradičního menu doporučujeme
ochutnat Degustační menu resortu
Nová Polana, které si rezervujte
minimálně tři dny dopředu.

Foto 2x: Nová Polana

TIP V roce 2011 byla před obecním
muzeem za přítomnosti zpěváka Jaromíra
Nohavici odhalena socha fiktivního místního
rodáka Františka Šišky, jenž je hlavní
postavou textu Nohavicovy písně Milionář.

Genius loci
Nová Polana se nachází v nejvýchodnější části České republiky v Těšínských Beskydech. Areál je situován
na okraji údolí na samotě v obci
Dolní Lomná. Je to romantické údolí,
kterým protéká průzračně čistá voda
říčky Lomné. Areál zahrnuje penzion,
chatky, privátní spa, restauraci, multifunkční i dětské hřiště a sál pro rodinné oslavy a ﬁremní akce. V útulných
chatkách je plně vybavená kuchyňka,
koupelna s WC a televize. K nadstandardnímu vybavení apartmánu
patří vířivá vana. V celém areálu je
připojení k internetu. Okolí resortu
nabízí řadu rekreačních a turistických
aktivit v létě i v zimě. Navštivte tento
resort uprostřed nádherných Beskyd
a pobyt zde vám zrelaxuje tělo i mysl.
Resort Nová Polana
Dolní Lomná 126, 739 91 Dolní Lomná
tel.: 777 488 707
e-mail: info@novapolana.cz
www.novapolana.cz

Golf & Ski Resort
Ostravice
OPRAVDOVÝ SKVOST
POD LYSOU HOROU
Nabídka sportovních aktivit je v areálu spojená s fascinujícími
výhledy na beskydské vrcholy a údolí.

Foto 3x: Golf & Ski Resort Ostravice

Areál Golf & Ski Resort Ostravice
nabízí celoroční využití. V létě je
samozřejmě prioritou golf, ale své
místo mají i turistika a cykloturistika, pro hosty jsou v nabídce nejrůznější pobytové balíčky. V zimním
období zase láká běžecké lyžování
s atraktivním osvětleným areálem
a silvestrovské pobyty. Díky kvalitnímu zázemí v podobě klidného
ubytování, vynikající restaurace
a wellness služeb je toto místo ideální příležitostí k pořádání firemních
akcí, školení a seminářů. Výhodou je
velmi dobrá dostupnost autem.
Chloubou resortu je osmnáctijamkové hřiště v překrásně přírodě. Je situováno mezi Lysou horou a Smrkem,
dvěma nejvyššími vrcholy Beskyd.
Panoramatické výhledy si užijí golfisté všech hendikepů, hřiště osloví
i začínající hráče, ale dokáže prověřit
i schopnosti výkonnostních golfistů.

V srdci resortu stojí čtyřhvězdičkový
hotel Green Inn s kapacitou 78 lůžek.
Celý ubytovací komplex se skládá
z hlavní budovy, tzv. klubu s recepcí,
restaurací, kongresovými prostory
a luxusním wellness a dále ze sedmi
samostatných hotelových domů s jednotlivými pokoji. U každého domu je
parkoviště a místnost pro uložení golfových bagů, kol nebo lyží. Budovy svým
roubeným a architektonicky čistým
vzhledem navazují na okolní krajinu
a dávají příslib nenuceného luxusu.
Nabídku ubytování dosud tvořily dvoulůžkové pokoje Standard a Comfort+,
nově lze využít také Superior pokoje.
Malé, ale luxusní a příjemné wellness
mohou využívat jak hoteloví hosté,
tak veřejnost. Thajské masáže provádí
rodilá Thajka s certifikáty nejlepších
tamních škol, dalšími službami jsou
klasické masáže, sauna, pára, venkovní
whirlpool, odpočívárna.

Ocenění
Česká mutace časopisu Golf Digest ocenila
Challenge Golf Course Ostravice jako nejlepší hřiště ČR v letech 2009, 2010, 2011
a 2012 a 16. jamka získala ocenění Jamka
roku v letech 2009, 2010, 2012 a jako
bronzová jamka roku 2016. Dle německé
asociace majitelů golfových hřišť má hřiště
nejvyšší, 5hvězdičkový rating. Americká
mutace časopisu Golf Digest ocenila hřiště
v lednu 2016 jako 2. nejlepší golfové hřiště
ČR. Hodnocení spokojenosti zákazníků
na booking.com hotelu Green Inn se dlouhodobě pohybuje nad 9 body (z max. 10). Je
jisté, že zdejší resort snese srovnání s nejlepšími mistrovskými hřišti nejen v Evropě.

GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE
Ostravice 75, 739 14 Ostravice
tel.: 595 538 538, 724 907 913
e-mail: info@golf-ostravice.cz
www.golf-ostravice.cz
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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

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
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115

