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 „Pro návštěvníky, obyvatele regi-
onu a partnery poskytujeme profe-
sionální servis v oblasti cestovního 
ruchu a našimi aktivitami přispívá-
me k tomu, aby region Valašska byl 
i nadále vyhledávanou turistickou 
destinací, kde jsou stále živé lidové 
tradice, velké množství příležitos-
tí k rekreačnímu i adrenalinové-
mu sportování, nádherná příroda  
a nespočet možností ke kulturním 
a gastronomickým zážitkům,“ při-
blížila hlavní náplň činnosti Desti-
nační společnosti Valašsko Martina 
Hovořáková ze Sdružení obcí mi-
kroregionu Vsetínsko, jehož je de-
stinační společnost součástí, a do-
dala: „Úzce spolupracujeme také 
s místní podnikatelskou sférou, 
samosprávou a neziskovými orga-
nizacemi a společně podporujeme 
rozvoj cestovního ruchu v oblasti 
Valašska, konkrétně Rožnovska, 
Valašskomeziříčska - Kelečska, 
Valašska-Horního Vsacka, Střed-
ního Vsetínska a Hornolidečska, 
protože každá část je něčím typická  
a výjimečná.“

Destinační společnost také rea-
lizuje projekty financované z do-

tačních programů zaměřených na 
podporu rozvoje regionu. „Provo-
zujeme také turistický portál www.
visit-valassko.cz, který nabízí ne-
přebernou nabídku tipů na výlety, 
volnočasové aktivity pro rodiny  
s dětmi, aktivní seniory, ale i rad 
kde prožít víkend či celou dovo-
lenou nebo si užít sportovní ak-

tivity v létě i zimě. Na webu na-
jdete zkrátka kompletní nabídku    
a tipů, jak a kde si na Valašsku užít 
neopakovatelné chvíle s rodinou  
a přáteli,“ doplnila Martina Hovo-
řáková s tím, že k dalším aktivitám 
společnosti patří také vydávání Va-
lašských novin, cykloturistických 
map, zimních skitouringových tras 
a tematických prospektů o Valaš-
sku, ale i příprava oblíbené regi-
onální hry Poznáváme Valašsko 
s medvědem Jurou nebo příprava 
Turistického průvodce po Valaš-
sku. 

Destinační společnost Valaš-
sko vznikla v roce 2017 pod 
Sdružením obcí Mikroregionu 

Vsetínsko. Financována je ze-
jména z dotace Zlínského kraje, 
ze tří největších měst na Valaš-
sku – Vsetína, Valašského Mezi-
říčí  a Rožnova pod Radhoštěm,  
z vlastních prostředků SOMV, ale i 
příspěvků ostatních mikroregionů 
na území Valašska. 

Další financování je zajištěno  
z aktuálních dotačních titulů, kte-
ré se destinační společnost snaží 
aktivně využívat. Od roku 2019 je 
Destinační společnost Valašsko 
oficiálně certifikovanou oblastní 
destinační společností, která krásy 
a možnosti Valašska prezentuje na 
veletrzích cestovního ruchu v Čes-
ku i v zahraničí.

Destinační společnost Valašsko  
pomáhá cestovnímu ruchu v regionu

KDY VYJDEME 
PŘÍŠTĚ?

Šesté vydání Valašských 
novin vyjde 1. prosince  
2022. Už teď se můžete 
těšit na recepty vánočních 
punčů. REDAKCE

Užijte si fantastické zážitky  
s BESKYDY VALAŠSKO CARD
Horské hřbety Vsetínských Beskyd, Javorníků, Hostýnských vrchů  

a Moravskoslezských Beskyd jsou turistickým rájem. V každém roč-
ním období se tady najde řada možností pro zábavu, sportovní vyžití i re-
laxaci. Nově si můžete užít Valašsko a Beskydy ještě více, díky zážitkové 
kartě hosta BESKYDY VALAŠSKO CARD. 

Poznejte kouzelné Valašsko a fantastické Beskydy při výletech v kaž-
dém ročním období a využijte k tomu velké množství výhod, které vám 
nabízí zážitková karta BESKYDY VALAŠSKO CARD. 

„Díky kartě můžete čerpat 
výhody od více než stovky 
zapojených subjektů na zvý-
hodněné ubytování, vstupné 
do muzeí, galerií, zámků, 
památek, na služby wellness 
a masáže, vstupy na koupa-
liště, do sportovních či ski 
areálů, ale třeba i do kina,“ 
vyjmenovává výhody karty 
Adéla Kousalová z Destinač-

ní společnosti Valašsko, která tento projekt na Valašsku koordinuje.
Zážitkovou kartu získáte zdarma u smluvních ubytovacích partnerů 

při ubytování na dvě a více nocí, nebo za 99 korun ve vybraných Turi-
stických informačních centrech. Karta je platná 12 měsíců od aktivace, 
můžete ji tedy využívat opakovaně při všech výletech do oblasti Valaš-
ska a Beskyd. S kartou BESKYDY VALAŠSKO CARD můžete využít 
to nejlepší z obou regionů a zároveň ušetřit peníze i čas. Výhodou kar-
ty je rychlé odbavení na pokladnách, slevy 20 % a více a další bonu-
sy. Výhody lze získat předložením karty v provozovnách uvedených na  
www.beskydy-valaskocard.cz a na místech označených logem Beskydy 
Valašsko Card. 

Přejeme Vám příjemný pobyt a mnoho skvělých zážitků. Více informací 
a kompletní seznam poskytovatelů služeb, který se stále rozšiřuje a aktu-
alizuje naleznete na www.beskydy-valasskocard.cz. 

Hledáte tip na výlet na Va-
lašsku? Inspiraci najdete v  

TURISTICKÉM PRŮVODCI, 
který nabízí přehlednou nabídku 
turistických zajímavostí regionu, 

od tipů na výlety ke skalám, roz-
hlednám, památkám, ale i na cyk-
lovýlety nejen po cyklostezkách, 
ale třeba na gravel tour. Dále v něm 
najdete inspiraci, kde si užít relax a 

wellness a v zimní sezoně i tipy na 
lyže, běžky či skialpy.  

Nový turistický průvodce ná-
vštěvníkům Valašska nabídne uce-
lený přehled turistických zajíma-
vostí regionu a pomůže se jim lépe 
zorientovat v území a získat infor-
mace, kde, co vidět a zažít, a co by 
určitě neměli minout. 

Turistický průvodce je sestaven 
pro návštěvníky všech věkových 
kategorií, především pak pro ro-
diny s dětmi a aktivní seniory. 
„Turistický průvodce je sestavený 
pro celoroční návštěvu Valašska  
a je členěný na rozhledny, památky 
a zajímavosti, skály na Valašsku, 
cykloturistiku, pěší turistiku, zimní 
sporty, ale i na tipy, kde se osvě-
žit, relaxovat či si užít wellness,“ 
uvedla Martina Hovořáková, ře-
ditelka Destinační společnosti Va-
lašsko, s tím, že díky ucelenému 
průvodci tak návštěvníci získají 
lepší přehled, jak prožít volný čas 
na dovolené či výletě. 

Pro zájemce je Turistický průvod-
ce dostupný zdarma ve všech in-
formačních centrech na Valašsku.

www.visit-valassko.cz

PRŮVODCE 
PO VALAŠSKU

Turistického průvodce Valašskem 
najdete v každém ÍČKU

Kam s nejmenšími 
dětmi na Valašsku? 
MALÍ VÝLETNÍCI 
vám napoví 

Máte doma děti a přemýšlíte, 
jak si s nimi užít víkendy 

nebo prázdniny? Inspiraci můžete 
nabrat u MALÝCH VÝLETNÍ-
KŮ, kteří vám přináší pravidelnou 
várku tipů na výlety i pro ty nej-
menší dobrodru-
hy. 

Valašsko skrý-
vá mnoho za-
jímavých míst, 
naučných ste-
zek a tras vhod-
ných i pro ko-
čárky, ale dozvíte se zde  
i o tipech na zajímavá místa v oko-
lí, dětská hřiště nebo okolních tra-
sách. 

Sledujte naše MALÉ VÝLET-
NÍKY na www.visit-valassko.cz  
v sekci Místa, kde se můžete in-
spirovat, kam vyrazit s rodinou na 
výlet. U každého výletu je popis 
trasy, délka a její náročnost, mapa, 
možnosti občerstvení, zajímavosti 
poblíž místa, ale i možnosti par-
kování případně další informace. 
Zažijte společně rodinná dobro-
družství na Valašsku s MALÝMI 
VÝLETNÍKY.

Valašsko, to není jen oblast s překrásnou přírodou v hor-
ském prostředí Javorníků a Beskyd, ale i území s dobrou 

infrastrukturou, která nabízí vyžití pro cyklisty, pěší turisty, 
milovníky přírody a zimních sportů. Jsou to však i nově  
a moderně vybudované či zrekonstruované hotely a penzi-
ony, které nabízejí návštěvníkům kvalitní služby i komfortní 
vybavení či neopakovatelné zážitky. Inspirujte se k návštěvě 
Valašska na webu www.visit-valassko.cz, kde si můžete vy-
brat z výletů, sportovních aktivit, restaurací, ubytování  
či bohaté nabídky kulturních a společenských akcí.
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řemeslo · hudba · divadlo · výstavy

2022 Divadlo dětem na Kohútce  
2. 7. 2022

Muziky na Kohútce  
5. – 6. 7. 2022

Zděchovské ozvěny  
29. – 30. 7. 2022

www.valasskeletokruhy.cz

Vstupenky zakoupíte na místě

Spevácka skupina Ostroški (SK) ∙ Ženský sbor 

Karlovjanky (ČR) ∙ CM Krkostěna (ČR) 

Valašská cimbálová muzika (ČR) ∙ Trombitáši 

Štefánikovci (SK) ∙ Vlasta Mudríková (SK) 

Ženský sbor Kudlanky (ČR) ∙ Guroľsko muzyka 

ZBUJE (SK) ∙ RukyNaDudy (ČR)

Dvě pohádková přestavení pro děti:

O bačovi, který falešně trúbil

 Byl tu jeden gajdoš aneb Jak se chtěl gajdoš 

naučit pořádnému řemeslu, a nikdy se 

mu to nepovedlo

Dálach (ČR) ∙ Beata Bocek (ČR) ∙ Žamboši (ČR) 

Ye Vagabonds (IRE) ∙ Divadlo Víti Marčíka 

Živa (ČR) ∙ NOCA (ČR) ∙ Tara Fuki (CZ)  

Terra Profonda (HU) ∙ Hrdza (SK)  

RukyNaDudy Guroľsko muzyka ZBUJE Hrdza

Zpestřete si léto regionální 
hrou Poznáváme Valašsko 

s medvědem Jurou, která 
vás provede dvaceti atrak-
tivními místy na Valašsku.
Medvěd Jura se již čtvrtým 
rokem toulá po Valašsku 
a pro návštěvníky vybírá 
známé i méně známé turi-
stické cíle, na které ukládá 
razítka. U každého zastavení 
navíc připravil i další tipy na 
výlety v okolí. Slavnostní 
vyhodnocení a předání cen 
je naplánováno na sobotu 
22. října 2022 od 15 hodin 
na společném setkání v nově 
otevřeném Trezoru přírody  
v Horní Lidči. 

„Jako malou ochutnávku vybra-
ných míst můžeme prozradit, že 
se s medvědem Jurou vydáte na-
příklad na stezku portáše Maliny 
do Velkých Karlovic, k památníku 
Andělíček u Valašských Klobouk, 
k vodní nádrži Břucko ve Valašské 
Bystřici nebo ke Kříži na rozcestí  
v blízkosti Kohútky,“ prozrazuje 
Marek Chytka z Destinační spo-
lečnosti Valašsko, která hru pro 

návštěvníky Valašska připravuje 
a dodává: „V letošním roce jsme 
navíc oblast putování s medvědem 
Jurou rozšířili o území Valašských 
Klobouků a Hostýnských vrchů - 
Tesák a Rusavu.“

Do hry se můžete zapojit od  
1. června do 30. září. Hrací bro-
žurky, které na zadní straně ob-
sahují hrací plánek, kam budete 
otiskovat razítka, si můžete za  

25 korun zakoupit ve vybraných 
Turistických informačních centrech 
na Valašsku, seznam naleznete na  
www.visit-valassko.cz a současně 
dostanete drobnou odměnu v po-
době magnetky s medvědem Jurou.

Všechna razítka jsou umístěna  
v přírodě a najdete je v bezpro-
střední blízkosti daného místa. 

K razítku vás zavedou GPS sou-
řadnice, které si můžete naskeno-
vat pomocí QR kódu uvedeného 

v hracím plánku. „V letošním roce 
jsme připravili s medvědem Ju-
rou v oblasti Jeleňovské bonusové 
místo, kdy mají účastníci možnost 
získat mimořádnou cenu. Podmín-
kou je najít v této oblasti dřevěnou 
sochu medvěda Jury, vyfotit se u ní 
a fotografii nám zaslat i se jménem 
na e-mailovou adresu uvedenou  
v herním plánu,“ zmiňuje letošní 
bonusovou cenu Marek Chytka.  

Pro zapojení do finálního slo-
sování o stovku hodnotných cen 
je nutné odevzdat hrací plánek se 
všemi dvaceti razítky buď zaslá-
ním naskenovaného nebo vyfo-
ceného herního plánku na e-mail  
regionalnihra@gmail.com nebo 
jej odevzdat v informačních cent-
rech na Valašsku. 

Ve vybraných informačních cent-
rech si také můžete na památku za-
koupit originální plecháčky připra-
vené speciálně pro letošní ročník. 
Podrobné informace k regionální 
hře, seznam informačních center, 
kde si můžete herní brožurku za-
koupit, včetně jednotlivých cen na-
leznete na www.visit-valassko.cz.

Objevujte krásy Valašska 
s medvědem Jurou 
a zahrajte si o ceny

Zapojte se do Fotosoutěže 2022
VYFOŤ VALAŠSKO A VYHRAJ 

Destinační společnost Valašsko vyhlašuje od 1. července do 10. říj-
na letošního roku fotosoutěž návštěvníků turistické oblasti Va-

lašsko, v kategoriích SPORTOVNÍ VYŽITÍ NA VALAŠSKU, PŘÍ-
RODA NA VALAŠSKU a TRADICE NA VALAŠSKU. 
Pravidla fotosoutěže jsou jednoduchá, potřebujete jen vytvořit dostatečně 
kvalitní fotografii z oblasti Valašska - datový formát JPEG, formát A5 při 
minimálním rozlišení 300 dpi a zaslat nám ji do 10. října 2022 na e-mail: 
fotosoutezvalassko@seznam.cz. 

Hodnocení zaslaných fotografií provede a pořadí v každé kategorii 
určí hodnotící komise jmenována organizátorem ze zástupců jednotli-
vých regionů Valašska - zástupci Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, 
města Vsetín, města Valašské Meziříčí, města Rožnov pod Radhoštěm, 
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko–Kelečsko, 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko, Sdružení obcí Hornolidečska, Sdruže-
ní Valašsko–Horní Vsacko a Sdružení pro rozvoj Mikroregionu Střední 
Vsetínsko.

Ceny pro vítěze
Do 10. listopadu 2022 budou osloveni autoři tří nejlepších fotografií  
v každé kategorii, kterým budou předány ceny: 1. místo v každé soutěžní 
kategorii – finanční odměna 3 000 korun, 2. místo v každé soutěžní kate-
gorii – finanční odměna 2 000 korun, 3. místo v každé soutěžní kategorii 
– finanční odměna 1 000 korun.

Podmínky fotosoutěže
Jeden soutěžící může zaslat pouze 1 fotografii do každé soutěžní katego-
rie. Fotografie musí být pořízena na území regionu Valašska - v oblasti 
Valašskomeziříčska-Kelečska, nebo Vsetínska a Horního Vsacka, Horno-
lidečska, anebo Rožnovska. Seznam obcí vymezujících území Valašska, 
kterých se fotosoutěž týká, naleznete na www.visit-valassko.cz. 

Ke každé fotografii je potřeba uvést jméno autora, místo nebo lokalitu 
pořízení fotografie a kategorii, do které fotografii přihlašuje. Vyhlášení 
vítězných fotografií proběhne 31. října 2022 prostřednictvím webových 
stránek www.visit-valassko.cz. 

Autoři vítězných fotografií budou kontaktováni a vyzváni k převzetí 
cen. Účastníci soutěže berou na vědomí, že zasláním fotografie do sou-
těže poskytují organizátorovi souhlas s použitím fotografií pro potřeby 
marketingu a propagace regionu Valašsko.

Skicentrum Kohútka v Novém Hrozenkově v létě.  
Fotografie z loňského ročníku od Veroniky Novákové

Letos se s medvědem 
Jurou podíváte také na 
Valašskoklobucko a do 
Hostýnských vrchů
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Pustevny, Velké Karlovice, 
Bumbálka…, anebo rozhledna 

Maruška, vrchol Kelčského Javor-
níku či Svatý Hostýn. 

Nejznámější turistické cíle Bes-
kyd a Hostýnských vrchů jsou  
i letos dostupnější pro cyklisty. A to 
nejen pro ty nejzdatnější, ale i pro 
rekreační cyklisty a rodiny s dětmi. 
Zlínský kraj i v letošní sezóně vy-
pravuje dvě linky cyklobusů, které 
zájemce dovezou k hřebenovým 
partiím nejznámějších pohoří v re-
gionu.

Od května až do 28. září vyjíždí 
cyklobusy na Vsetínsko. O vol-
ných dnech, tedy vždy v sobotu,  
v neděli a o státních svátcích vyjíž-
dí cyklobus v 8.35 hodin z autobu-
sového nádraží ve Vsetíně a přes 
Velké Karlovice a Bumbálku vyve-
ze cyklisty až na Pustevny (v 10.17 
hodin), odkud se otevírá možnost 
vyrazit na Radhošťskou cyklotrasu 

nebo Radegastův okruh. Stejnou 
trasou se pak cyklobus vrací zpět 
do Vsetína. 

Přes letní prázdniny, tedy od  
1. července do 31. srpna, vyráží 
cyklobus na Vsetínsko i v pracovní 
dny. Ve všední dny jezdí autobus 
s přívěsem na kola v 8.35 hodin  
z autobusového nádraží ve Vsetíně 
přes Velké Karlovice na Bumbálku. 
Odtud se v 10. 30 hodin vrací přes 
Velké Karlovice zpátky do Vsetína. 
Každý cyklobus může přepravit až 
22 jízdních kol. Kola navíc běžně 
přepravují i vlaky mezi Vsetínem 
a Velkými Karlovicemi, takže je 
možné kombinovat přepravu cyk-
lobusem a po železnici. Cena za 
přepravu kola cyklobusem nebo 
vlakem je v letošním roce stanove-
na na 10 korun. 

Detailní jízdní řády s odjez-
dy ze všech zastávek najdete na  
www.visit-valassko.cz

Na úspěšnou loňskou premiéru Moravian Walla-
chia Classic naváže v pátek 24. června od 9 hodin 

druhý ročník setinové rallye veteránů, která se bude 
konat na Dolním náměstí ve Vsetíně. 

Ve spolupráci s městem Vsetín a za podpory generál-
ního partnera akce společnosti Kayaku Safety Systems 
Europe a.s.je pro návštěvníky připraven zajímavý do-
provodný program. 

Těšit se tak můžete na ukázky zásahu složek Inte-
grovaného záchranného systému, které budou od  
10 do 14 hodin určeny nejen žákům základních  
a středních škol. Od 15 hodin zpestří celou akci vystou-
pení folklorního souboru a od 16 hodin je plánovaný 
slavnostní start a odjezd prvního vozu. Po celý den až 
do startu si návštěvníci budou moci prohlédnout sou-
těžní historické vozy účastníků setinové rallye.

Veteráni se vrací na Valašsko

Cyklobusy vás dovezou až na hřeben

Devět divadelních představení 
během sedmi dnů v netradič-

ním prostředí cirkusového šapitó 
uprostřed Beskyd. Takový bude  
6. ročník charitativního festivalu 
Týden kultury na Valašsku, kte-
rý se uskuteční na závěr prázdnin  
18. až 24. srpna ve Velkých Karlo-
vicích. 

Pořádající Resort Valachy jako 
každý rok věnuje výtěžek na dob-
ročinné účely. Více informací  
a prodej vstupenek na www.tyden-
kultury.cz a bude možný i hodinu 
před představením na místě.

Vedle lákavého programu festi-
valu dodá neobyčejnou atmosféru  
i místo konání v údolí Léskové pod 
Spa hotelem Lanterna, kde vznik-
ne párty zóna s občerstvením, po-
sezením pod širým nebem a živou 
muzikou.

Program Týdne kultury 
na Valašsku:

18. 8.: Divadlo Bez zábradlí:  
Blbec k večeři (V. Vydra, J. Carda, 
R. Hrušínský)
19. 8.: Agentura Harlekýn:  
Na Zlatém jezeře (S. Stašová, L. 
Frej)
20. 8.: Divadlo NAVĚTVI:  
Kouzla skřítků
20. 8.: Pantheon production:  
Benátky pod sněhem (M. Nosek  
a další)
21. 8.: Loutkové divadlo Ostrava: 
Hrnečku, vař!
21. 8.: Malé Divadlo Komedie:  
1 + 1 = 3
22. 8. a 24. 8.: Jaroslav Dušek:  
Čtyři dohody
23. 8.: Jaroslav Dušek: 
Pátá dohoda

Týden kultury na Valašsku představí Stašovou  
s Frejem, Vydru, Hrušínského nebo Duška

Vydejte se s Ddestinační spo-
lečností Valašsko na nejob-

líbenější hřebenovku Javorníků. 
Tato kultovní trasa je vlastně nej-
oblíbenější turistickou  stezkou na 
Valašsku se spoustou nádherných 
výhledů směrem na Moravskoslez-
ské Beskydy i Tatry na Slovensku.
 DOPORUČUJEME

Hřebenovka má délku cca 15 ki-
lometrů a jedná se o půldenní vy-
jížďku. Ubytování doporučujeme 
na Horském hotelu Kohútka. 

Na tuto vyjížďku se vydáme po 
turistické žluté značce do sedla Ge-
žov. Po výjezdu ze zalesněné části 
se dostaneme na nádherné louky 
pohraničního hřebene, který patří 
mezi nejkrásnější a zároveň nejná-
ročnější horské hřebeny v ČR. 

Ovšem trasa je velmi zajímavá, 
plná lesních pěšin, vyhlídek, stou-
pání náročnějších i pozvolných  
a podobně tak u sjezdů. 

Ze sedla Gežov přejedeme na 
Ztracenec, což je odkrytý vrchol  
s rozhlednou, kde doporučujeme se 
chvíli zdržet. Je zde totiž nádherný 
výhled na celý masiv Beskyd včet-
ně Lysé hory, na slovenské straně 
pak lze vidět až Vysoké Tatry. 

Ze Ztracence jedete po hřebeni 
přes Malý Javorník (poměrně ná-
ročnější stoupání) ke stylovému 
horskému hotelu Portáš. 

Tady doporučujeme oběd. Po 
něm vás už čeká pouze kilometr 
jízdy na hotel Kohútka, kde jsou 
vyhlášené borůvkové knedlíky. 
Hotel disponuje pro letní osvěžení 
venkovní bazén a nabízí převoz va-
šich zavazadel na místo ubytování. 

Odpoledne je možno zkusit si 
projet kousek Marikovského sin-
gletrailu (s průvodcem). 

Trasa je náročná na techniku jíz-
dy. Jinak doporučujeme vyzkoušet 
vyhlášené borůvkové knedlíky na 
Kohútce.

KULTOVNÍ HŘEBENOVKA VALAŠSKA

Projížďka po hřebeni Javorníků 
vám otevře netušené rozhledy

Karlovský kostelík, 
dřevěný skvost 

Kostel Panny Marie Sněžné 
ve Velkých Karlovicích byl 

postavený v polovině 18. století. 
Jedná se o zce-
la jedinečnou 
ukázku lidové-
ho baroka. 

Srubová kon-
strukce je kom-
pletně vyrobena 
ze dřeva, vněj-
ší strany stěn včetně střechy jsou 
pokryty šindelem. Při stavbě ne-
byl použit jediný hřebík a veškeré 
spoje a upevnění včetně trámů jsou 
řešeny bukovými klíny. 

Půdorys kostela má zcela jedi-
nečný tvar rovnoramenného kříže. 
Nad středem kostela je barokní 
věžička s dvoustupňovou cibulo-
vitou bání. Velká část interiéru je 
dochovaná z původního kvalitní-
ho barokního mobiliáře.Více na  
www.velkekarlovice.cz

Zjistěte, jak žili  
Valaši na salaších

Památník je věnován osobě 
a tvorbě valašského malíře, 

písmáka a národopisce Antonína 
Strnadla. Nachází se v historicky 
cenné chalupě č.p. 451 v centru 
Nového Hrozenkova, v níž měl 
Strnadel svůj ateliér. 

V přízemí je umístěna stálá vý-
stava z díla Antonína Strnadla, kte-
rý na Novém Hrozenkově působil  
v letech 1935-1936. V další 
místnosti památníku se návštěv-
níci mohou dozvědět o životě 
na salaši, o výrobě ovčího sýru  
a zpracování vlny a také o zvy-
cích a pověstech na Valašku.  
V galerii v půdních prostorách jsou 
vystaveny díla umělců spjatých  
s Valašskem. Zájemcům je mož-
né předvést tkaní tradičních 
koberců „hadráků“ na ručním 
tkalcovském stavu a také spřá-
dání vlny na kolovrátku. Více na 
 www.novyhrozenkov.cz
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Čtyřiadvacátý ročník multižán-
rového festivalu Valašské zá-

ření po roce opět přinese dva dny 
plné pestrého kulturního programu. 

Tradiční vsetínská kulturní udá-

lost se letos bude konat v pátek  
9. a v sobotu 10. září. V rámci pro-
gramu se, na dvou pódiích v centru 
Vsetína, představí české hudební 
hvězdy i regionální umělci. 

Pro diváky bude připraven rovněž 
bohatý doprovodný program ve 
spolupráci s místními organizace-

mi a spolky. Návštěvníci se mohou 
těšit na koncert Václava Neckáře, 
Michala Hrůzy s kapelou nebo na 
zpěvačku Olgu Lounovou. 

Dalšími taháky 24. ročníku multi-
žánrového festivalu jsou kapely 
Lokomotiva v čele s frontmanem 
Petrem Vondráčkem nebo legen-
da české country muziky skupina 
Plavci. 

Součástí dvoudenní slavnosti 
bude také jarmark, výstava, pro-
gram pro děti a páteční koncert 
Richarda Müllera s kapelou ve vel-
kém sále Domu kultury.

Valašské záření letos rozsvítí 
zpěváci Neckář, Müller a Hrůza

Putování přes 18. poledník,  
Kámen slunovratů a Svanto-

vítovu skálu, výlet Na Ochmelov, 
za krásami Strážovských vrchů do 
slovenské obce Pruské nebo tra-
sa přes Prženské paseky, to jsou 
místa, jež nabízí příroda Valaš-
ska, která si od soboty 9. do pátku  

15. července mohou užít návštěv-
níci 31. ročníku Mezinárodního 
týdne turistiky na Valašsku. 

Trasy pro návštěvníky připravila 
vsetínská radnice s kluby českých 
turistů a novinkou letošního roční-
ku jsou trasy pro horská kola.

Do Vsetína míří 
turisté z celé Evropy

Týden turistiky na Valašsku si 
za třicet let svého konání vybu-
doval mezi turisty dobré jméno 
a cestu na Valašsko si tak kaž-
doročně nacházejí turisté nejen  
z naší republiky, ale i Slovenska, 

Německa, Holandska či Polska. 
Pro turisty jsou připraveny na ka-
ždý den vždy dvě trasy, kratší má 
10 až 15 km a delší 20 až 30 km. 
Mezinárodní týden turistiky star-
tuje sobotním slavnostním zahá-
jením v Domě kultury na Vsetí-

ně, v neděli se vydají turisté přes  
18. poledník ke kameni slunovratů 
a Svantovítově skále. 

Pondělí pak bude patřit výletu 
Na Ochmelov, který se nachází 
nad obcemi Hovězí a Huslenky ve 
Vsetínských Beskydech, pro účast-
níky je také tradičně připraven je-
den výlet na Slovensko, letos je to 
za krásami Strážovských vrchů do 
obce Pruské. 

Středa bude patřit výletu ValMe-
zem s TGM a Franzem Josefem I, 
čtvrtek pak oblíbené trase přes Pr-
ženské paseky. 

Tím však čtvrteční program ještě 
nekončí, protože na pozdější od-
poledne je připraveno závěrečné 
vyhodnocení a společenský večer 
v malém sále domu kultury. 

Jako odměna pro všechny budou 
jistě pamětní listy, odznaky, pamět-
ní razítka a vedle krásných zážitků 
také mnoho fotografií. 

Podrobný popis tras s mapkou 
získají účastníci u prezence. 

Více informací a přihlášku na-
leznete na webových stránkách  
www.mestovsetin.cz v sekci Volný 
čas, Sport a turistika. 

Mezinárodní týden turistiky 
na Valašsku láká pěší i kolaře

O posledním červnovém víken-
du, od pátku 24. do neděle 

26. června, se na Vsetíně uskuteční  
11. ročník Mezinárodního folklor-
ního festivalu Vsetínský krpec.
Těšit se můžete na slavností gala-
koncert profesionálů z Bratislavy, 
vzpomínku na Josefa Lažu nebo 
vystoupení nejlepších zpěváčků  
z Valašska. 

O zahájení festivalu se letos posta-
rá SĽUK, profesionální umělecké 
těleso z Bratislavy. Pro slavnostní 
koncert, který se uskuteční v pátek 
24. června v 19 hodin ve velkém 
sále Domu kultury, si umělci při-

pravili pořad, ve kterém divákům 
předvedou výběr ze své tvorby. 

Diváci budou moci také zhléd-
nout koncert věnovaný vzpomín-

ce na výraznou osobnost Valašska 
a zpěváka Josefa Lažu, rodáka  
z Leskovce, který zemřel 14. lis-

topadu před dvěma lety ve věku  
81 let. 

Na obě festivalová dopoledne se 
mohou těšit hlavně dětští diváci, 
pro které se program připravu-
je. Sobota bude patřit zpěváčkům 
Valašska, kteří vystoupí ve stej-
nojmenném přehlídkovém pořadu 
za doprovodu Valašské cimbálové 
muziky. 

Neodmyslitelnou součástí festi-
valu je již po několik let také sou-
těž v odzemku „Memoriál Dušana 
Růžičky“. 

Podrobný program naleznete na  
www.vsetinskykrpec.cz.

Užijte si s námi folklorní 
festival Vsetínský krpec

O zahájení festivalu 
se letos postará SĽUK. 
Chybět nebude ani sou-
těž v tradičním muž-
ském tanci odzemku.

TIP NA VÝLET

Baťova naučná stezka

Vydejte se po oblíbené Baťově naučné stezce, která vede kolem Vsetí-
na a nově je od Cábského jezírka směrem k Malé Bystřici rozšířena 

o další tři nová zastavení s informačními tabulemi. 
Původních patnáct zastavení instalovaných na trase od areálu vsetínské 

Zbrojovky přes Červenku, Dolinky, Ranč až na Vsacký Cáb a Cábské 
jezírko bylo rozšířeno o další tři naučné tabule za Cábským jezírkem, 
vedoucím až do Malé Bystřice k autobusové zastávce. Celková délka na-
učné stezky je zhruba 20 km.

Stezka je pojmenovaná na počest rodiny Tomáše Bati, po jehož lesních 
pozemcích vede větší část trasy. Na osmnácti zastaveních se můžete se-
známit s přírodními zajímavostmi této části Vsacka. Cestou budete míjet 
maloplošná chráněná území – přírodní rezervace Kutaný či Halvovský 
potok – představující zbytky přirozených karpatských lesů.

Kromě pěkné procházky valašskou krajinou se hlavně děti mohou díky 
informačním tabulím seznámit s řadou vyobrazených živočichů a dozvě-
dět se zajímavosti z jejich života. Vyobrazeny jsou tak hlavně druhy, které 
je možné v této lokalitě i vidět. Jde o lesní zvěř, obojživelníky, hlodavce, 
ptáky či ryby, konkrétně třeba o kuňku žlutobřichou, raka kamenáče nebo 
raka říčního. V tůních kolem jsou k vidění další drobné vodní organiz-
my, jako například larvy hmyzu – vážky, chroustíci, jepice, pošvatky či 
obojživelníci – ropuchy, skokani, mloci a čolci. Součástí informačních 
tabulí jsou i úkoly, které děti mohou plnit, jako například přiřazovat stopy  
k jednotlivým zvířatům, poznávat druhy ryb, ptáků nebo hlodavců.

OBLÍBENÁ AKCE
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Nejlepší akce v Česku, a dokon-
ce třetí nejlepší akce na světě, 

to je Světlo Valmez, která nabídne 
jedinečné propojení nových tech-
nologií videomappingu s historic-
kým jádrem města, ale i světelnou 
show.

ROZLOUČENÍ S LÉTEM

Unikátní akce se koná v pátek 
23. září od 7 do 24 hodin v centru 
Valašského Meziříčí, na nádvoří 
zámku Žerotínů, ale i v okolí řeky 
Bečvy, kostela, nábřeží či přilehlých 
ulic. 

Jedinečné spojení světla a hudby 
nabídne videomappingy, interak-
tivní instalace, bohatou gastrozónu, 
hudební stage s vystoupením oblí-
bených kapel a interpretů, jako jsou 
například Marek Číhal nebo žáci 
Petra Hajdyly. 

Pro děti bude připraven dopro-
vodný program nebo interaktivní 
hra s nejznámějším českým e-sport 

teamem. Vstup na akci je zdarma. 
Nenechte si ujít akci, která v květ-

nu 2018 získala v novém pražském 
prostoru DOX+ ocenění jako nej-

lepší akce pro veřejnost roku 2017 
v České republice. Další ocenění 
na sebe nenechalo dlouho čekat, 
protože v listopadu 2018 se festi-

val Světlo ValMez stal třetí nejlepší 
akcí na světě a získal prestižní oce-
nění BEA AWARD. Letošní ročník 
tak bude opět jistě unikátní.

Florální oáza ve ValMezu slouží především
k relaxaci, oblíbená je i mezi snoubenci

Navštivte ve Valašském Meziříčí na památném vrchu Helštýn Florální 
oázu s katedrálou stromů a užijte si krásnou přírodu a pohled do 

valašské krajiny. 
Památný vrch Helštýn patří k dominantám Valašského Meziříčí a je 

oblíbeným cílem výletů s krásným výhledem na město. I to byl jeden  
z důvodů, proč zde valašskomeziříčská radnice nechala vybudovat uni-
kátní Florální oázu. Její součástí bude katedrála podle návrhu umělce Ji-
řího Černického, který vytvořil sakrální stavbu tvořenou 57 kusy vzrost-
lých jabloní, topolů a dubů. Tuto ojedinělou stavbu bude navíc lemovat 
květnatá louka. 

Projekt doplní také arboretum starých odrůd 25 kusů ovocných stromů 
– jabloní, hrušní, slivoní a třešní. Vybudováním Florální oázy tak vznikl 
nejen unikátní veřejný prostor a cíl výletů, ale celá stavba přispěje ke 
zlepšení životního prostředí ve Valašském Meziříčí. 

V plánu je také tento prostor doplnit o mobiliář, který zpřístupní toto 
místo k posezení a vytvoří zázemí pro pořádání oblíbených venkovních 
svatebních obřadů.

Zámek Kinských ve Valašském 
Meziříčí prošel rozsáhlou re-

konstrukcí a nově je přístupný 
veřejnosti od poloviny letošního 
března. Pro návštěvníky je k dis-
pozici rozsáhlý park se vzácnými 
dřevinami, zbrusu nová multime-
diální expozice, zcela nové výstav-
ní prostory, edukační místnost, ale  
i zámecká kavárna.

Empírový zámek vznikl na místě 
původní správní budovy rožnov-
sko-krásenského panství, která byla 
v roce 1854 za majitele hraběte Eu-
gena Kinského přestavěna na pan-
ské sídlo. 

Bývalý úřednický dům s ovoc-
nou a okrasnou zahradou, později 
zámek s anglickým parkem, byl  
v majetku rodů Žerotínů a Kin-
ských. Po roce 1945 se stal zámec-
ký objekt majetkem státu. V letech 
1949 – 1950 došlo k přestěhování 
Valašskomeziříčského muzea do 
uvolněných místností zámku. Zá-
mek Kinských v Krásně nad Beč-
vou je od r. 1949 nepřetržitě až 
dodnes sídlem muzea. K zámku 
přiléhá rozsáhlý park se vzácnými 
dřevinami, založený na rozhra-
ní 18. a 19. století. Parkem vede 
„Naučná stezka Zámecký park“, 

kterou provází 10 informačních 
tabulí pojednávajících o zámec-
kém parku. U každé informační 
tabule se nalézá památný strom  
s uvedeným názvem. 

V parku si můžete prohlédnout 
znovuobnovený Jurkovičův altán  
a jiné drobné architektonické prv-
ky. V parku zámku Kinských jsou 
také dětská hřiště a nově zrekon-
struovaný letní amfiteátr, ve kterém 
se konají různé kulturní a společen-
ské akce, jejichž organizátorem je 
Kulturní zařízení města Valašského 
Meziříčí, kde je možno si zakoupit 
vstupenky www.kzvalmez.cz.

Světlo Valmez unikátně propojí  
hudbu videomapping a gastronomii

GULÁŠFEST VE VALMEZU  

Největší hudební a společenská událost v srdci Valašska Gulášfest ve ValMezu se koná 
od 14. do 16. července 2022 na fotbalovém stadionu ve Valašském Meziříčí. Přijďte 
ochutnat přes 30 druhů báječných gulášů a poslechnout si špičku česko-slovenské 
hudební scény – od cimbálovek, přes písničky pro děti, až po něco tvrdšího pro mladé  
i starší, kteří touží slyšet kvalitní kapely pod širým nebem. Další ročník třídenního 
open-air festivalu nabídne skvělou hudbu, tanec, dobré jídlo, pití, pohodu a letní ra-
dosti. Součástí bude i doprovodný program plný her a soutěží pro malé i velké.

Zámek Kinských nabízí expozice, kavárnu a nádherný park

Tip na dárek: Příběhy z Beskyd a Valašska
 

Kniha nejkrásnějších pověstí Příběhy z Bes-
kyd a Valašska je výběrem těch nejzajíma-

vějších českých lidových pověstí, které se po ge-
nerace tradovaly, než byly zapsány. Najdete mezi 
nimi příběhy nejen z Prahy a Čech, ale i z Mora-
vy a Slezska. Začarovaná místa, tajemné postavy  
a kouzla čtenáře přitahují a příběhy o nich se vy-
právějí již po mnoho generací. Knihu jako dárek 
můžete zakoupit v Turistickém informačním cen-
tru ve Valašském Meziříčí.

NENECHTE SI UJÍT

Navštivte voňavé 
potěšení: Valašskou 
pražírnu - CoffeeBee

Místo pro setkání s přáteli, kolegy 
z práce či s rodinou, nebo jen tak 
nabízí Valašská pražírna – Coffee-
Bee ve Valašském Meziříčí. Přijď-
te sledovat, jak se zelená zrnka 
kávy svezená na Valašsko z celého 
světa mění pod rukama na voňa-
vou surovinu a užít si tak jedineč-
ný  zážitek. Degustaci či pražení 
ve skupince či větší skupině lze 
objednat na kterýkoli den a čas na 
www.valasska-prazirna.cz 
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Rybník Chmelník,  
ryby i dračí lodě

Soustava rybníků s názvem 
Chmelník leží u městečka Kelč 

a slouží zejména k rybolovu a re-
kreaci. 

V jeho okolí se nachází poměrně 
pestrá vodní fauna – zahlédnout 
můžeme např. volavku popelavou, 
čejku chocholatou, vzácného led-
ňáčka říčního i čápa bílého. 

Na mokřadních lukách kolem 
rybníka pak zaslechneme skokana 
skřehotavého, zahlédneme užovku 
obojkovou či ropuchy nebo škebli 
rybniční. 

V okolí Chmelníku se doposud 
zachovaly porosty starých hlava-
tých vrb. Meandry Juhyně jsou 
od rybníků Chmelník až po Babi-
ce přírodně hodnotné. Po velkých 
vodách je její tok částečně zpřírod-
něný. Návštěvníci zde naleznou 
bohaté břehové porosty s typickou 
jarní květenou – sasanku prys-
kyřníkovitou, orsej jarní a další.  
V řece žije též chráněný rak bahen-
ní. Na rybníku probíhají také kaž-
doroční závody Dračích lodí. 

Nenechte si ujít jeden z nej-
starších hudebních festiva-

lů v republice Valašský špalíček 
2022. Jeho letošní 40. ročník 
se tradičně uskuteční v areálu 
zámku Žerotínů a také amfite-
átru ve Valašském Meziříčí od 
22. do 25. června 2022. 

KULTOVNÍ AKCE

Valašský špalíček 2022 nabíd-
ne v průběhu čtyř dnů na čtyři 
desítky umělců a hudebníků ze 
všech koutů světa, jež spojuje 
kvalitní hudba 60. a 70. let, folk, 
blues a beat. 
První potvrzení účinkují-

cí jsou: Eric Bell Band (IRL/
ex Thin Lizzy), Livin‘ Blues 
Xperience with frontman Nico 
Christiansen (NL), Richard 
Müller & Band (SK), Jan Ak-
kerman (ex Focus) & Laurie 
Akkerman Acoustic Band (NL), 
Pavol Hammel – Special pro-
gramm (SK), Micke Björklöf 
& Blues Strip (FIN), Micke 
& Lefty featuring Chef (FIN), 
Jan Spálený Trio (CZ), Mňága 
a Žďorp – 35 let (CZ), Ornery 
Broad – Natalia Kwiatkowska, 
Eliza Sicińska, Paula Wolski 

(PL), Zdrowa Woda (PL), Dark 
Leaves (PL), Knedlove – Eli-
za Sicińska & Kacper Chmura 
(PL), Turtev Brothers & Bohouš 
B.B. Budina j.h. (SK/CZ), Jack 
Don´t Come (HU), Jan Sahara 
Hedl, Blanka Šrůmová & Něžná 
noc (CZ), Znouzectnost (CZ), 
Richter Band (CZ), Jakub Noha 

(CZ), Jaroslav Hutka (CZ), Ol-
dřich Janota (CZ), Jesse Ballard  
& Jan Hrubý & Joe Kučera 
(USA/CZ/DE), Simone Reife-
gerste Trio & Jan Hrubý j. h. 
(DE/CZ), Petr Skala & Golda 
(CZ), TimToo (CZ), Four In 
Blue (CZ), Ciment (CZ), a dal-
ší. 

Jak získáte lístky?
Vstupenky si můžete za-

koupit s předstihem na strán-
kách pořadatele festivalu  
www.kzvalmez.cz nebo osobně  
v Turistickém informačním 
centru ve Valašském Meziříčí. 
Čtyřdenní vstupenky pořídíte  
v předprodeji za 990 korun.

Valašský špalíček oslaví již čtyřicáté 
narozeniny! Buďte u toho s námi.

Koupaliště mezi
kopci v Mikulůvce - 
pravé letní osvěžení

Koupaliště Mikulůvka leží  
v malebné obci Mikulůvka 

v kotlině Hostýnských vrchů při 
stejnojmenném potoku. 

Bazény pro koupání jsou ote-
vřeny za příznivého počasí denně 
od 9 do 19 hodin a bufet od 9 do  
22 hodin. 

Koupaliště nabízí koupání  
v malém i velkém bazénu, plá-
žový volejbal, možnost půj-
čit si slunečníky, lehátka  
a bohaté občerstvení v bufetu.  
Více info na www.mikuluvka.cz. 

Při návštěvě Valašska byste ne-
měli minout výlet k Javoru ve 

Velké Lhotě, který už 150 let roste 
na oblém návrší hřebene, mezi ob-
cemi Velká a Malá Lhota. 

Javor se svým obvodem kmene 
280 centimetrů je viditelný z dál-
ky ze všech stran a nabízí doslova 

panoramatický výhled na horský 
masiv Radhoště, táhlý hřeben Ve-
řovických vrchů, Vsetínské vrchy 
a osady v údolí od Rožnova pod 
Radhoštěm – Zubří, Zašovou, až 
po Valašské Meziříčí. 

Javor roste v nadmořské výšce 
580 m a naleznete jej ve vzdálenos-

ti jednoho kilometru od dřevěného 
Evangelického kostela ve Velké 
Lhotě, kde působil autor knihy 
Broučci Jan Karafiát. Od kostela 
pak k javoru dojdete za 15 minut. 
Zajímavostí je, že v roce 2020 se 
Javor umístil ve finálové dvanáctce 
v anketě Strom roku.

Vyšlápněte si k Javoru ve Velké Lhotě.  
Místo vás odmění nádhernými výhledy

Ekocentrum zve do 
přírody i za osvětou 

Český svaz ochránců přírody 
ve Valašském Meziříčí pořádá 

výchovné a osvětové akce pro děti, 
mládež, ale i veřejnost, zaměřené 
na poznávání a ochranu přírody  
v okolí Valašského ekocentra – 
přírodní zahradě a lesoparku  
v kasárnách a v přírodě na Valaš-
sku. Mezi oblíbené akce u veřejnos-
ti patří Vítání ptačího zpěvu, Ptačí 
budky, Jablkohraní, Orchideje naší 
přírody nebo Péče o studánky. Ve 
Valašském ekocentru působí také 
ekoporadna pro veřejnost. Více 
informací o pořádaných akcích na-
jdete na www.ochranci.cz
Tip na výlet od  
Valašského ekocentra 
Bezbariérovou stezkou oko-
lím rybníčku v areálu bývalých  
kasáren.
Naučná stezka vedoucí okolím 
rybníčku na vojenském cvičišti 
bývalých kasáren ve Valašském 
Meziříčí je upravena pro osoby  
s tělesným postižením a pro rodiny 
s kočárky a malými dětmi. Trasa 
dlouhá asi 800 metrů má celkem 
11 zastavení s informačními tabu-
lemi, které návštěvníky seznámí  
s místními odrůdami ovocných 
dřevin, rostlinami v okolí, ptáky na 
rybníku, vodními bezobratlými ži-
vočichy, vodními rostlinami, oboj-
živelníky nebo s rybami. Stezka 
začíná poblíž křižovatky ulic Šafa-
říkova a Bezručova, a je přístupná 
od jara do podzimu. 

Janíčkova studánka 

K Janíčkově studánce se můžete 
vydat z obce Brňov, konkrétně  

z vlakového nádraží po modré tu-
ristické značce, po které dojdete 
zhruba po 1 kilometru k Přírodní 
památce Jarcovská kula, poté bu-
dete pokrčačovat cca 2 kilometry 
po žluté. Pak odbočte ostře vpravo 
směrem na červenou a pokračujte 
necelých 400 metrů a jste v cíli.

Trasa z vlakového nádraží v 
Brňově k Janíčkově studánce je 
dlouhá necelé 4 kilometry a zabe-
re vám hodinu a půl.



Rožnov pod Radhoštěm 
je ideálním místem 

pro trávení volného času. 
Malebné město s lázeň-
skou historií leží v podhůří 
Beskyd a protéká jím řeka 
Bečva. Můžete si je vychut-
nat na všechny možné způ-
soby – kulturně, pohodově 
nebo aktivně a třeba  
i s rodinou. Ať už si vybe-
rete Rožnov na kterýkoliv 
způsob, jeden den vám 
stačit nebude.

Beskydy hned nad městem 
Díky své poloze přímo na Cyk-

lostezce Bečva a jen kousek pod 
malebnými Beskydy je Rožnov 
ideální destinací pro aktivní letní 
dovolenou. 

Chcete si ráno zaběhat v parku, 
po dobré snídani se vydat na výš-
lap do Beskyd a odpoledne se pro-
jet na kole nebo in-line bruslích?  
V Rožnově máte všechno na dosah. 
Hned v procházkové vzdálenosti 
na okraji města je navíc Hradisko - 
zřícenina středověkého hradu, kam 
vede i naučná stezka. Může to být 
pohodová vycházka třeba s dětmi. 

Příjemná a nenáročná je též vy-
cházka na Hážovické Díly kousek 
nad městem (cca 5 km) s vyhlá-
šenou hospůdkou se specialitami  
a skvělým chlazeným pivem. 

Jen pár kilometrů za Rožnovem 
jsou oblíbené Pustevny (1 018 m 
n.m.), které nabízejí turistům nejen 
krásný výhled z plošiny na Stezce 
Valaška, ale i příjemnou procházku 
na Radhošť (1 129 m n.m.) s báj-
nou sochou Radegasta. 

Na Pustevnách nesmíte vynechat 
nově opravený Libušín, který fas-
cinuje odborníky i lajky. Do hor 
se z Rožnova můžete vydat pěšky  
(i s kočárkem), na kole, elektro-
kole či koloběžce (vše k zapůjčení  

v turistickém informačním centru  
v Rožnově). 

Zajít z města můžete také 
na rozhlednu Velký Javorník  
(918 m. n.m.) nebo si udělat výšlap 
ke zvonici na nedalekém vrchu So-
láň (860 m n.m.). Aktivní dovolenou  
v Rožnově si můžete zpestřit gol-
fem v krásném areálu Valašského 
golfového klubu nebo projížďkou 
na koních na Ranči Bučiska. 

V horkých letních dnech se mů-
žete osvěžit nejen na rožnovském 
koupališti, ale také kousek za měs-
tem – například v biotopu v Pro-
střední Bečvě (10 km po cyklostez-
ce) nebo na přehradě Horní Bečva 
(14 km po cyklostezce). 

Více tipů na vaši pohodovou do-
volenou v Rožnově, včetně nápadů 
na aktivity při horším počasí, na-
jdete na turistickém webu města  
www.visitroznov.cz. 

Rožnov není jenom 
Valašské muzeum v přírodě 

Perlu Rožnova pod Radhoštěm - 
Valašské muzeum v přírodě - zná 
patrně každý. Právě tady se konají 
desítky zajímavých programů včet-
ně velkých folklorních festivalů, 
jarmarků či řemeslných trhů. 

Kouzelnou atmosféru ale zažijete 
také, pokud zajdete do muzea „jen 

tak“, když tam není žádná velká 
událost. Čeká vás magická pro-
cházka starými časy a podíváte se, 
jak kdysi žili naši předkové a jak 
šikovní byli na práci. 

Pokud si ale přeci jen chcete užít 
na vlastní kůži krásný program, jste  
v Rožnově určitě na správné adrese. 
Letos se můžete těšit třeba na pře-
hlídku uměleckých a folklorních 
souborů Ondrášova Valaška (čer-

ven), Pekařskou sobotu v červenci, 
Mezinárodní festival slovenského 
folkloru v ČR Jánošíkov dukát, 
Starodávný jarmark a multižánrové 
Valašské folkrockování (vše srpen) 
a mnoho dalších krásných pořadů. 
Více na www.nmvp.cz.

Velmi oblíbené jsou také pra-
videlné jízdy historických vláč-
ků tažených parní lokomotivou  

s názvem Rožnovské parní léto, 
které letos jedou o čtyřech sobo-
tách v červnu a červenci. 

Milovníky umění potěší pro-
cházka po uměleckém Rožnově. 
Uvidíte díla rožnovských umělců 
Václava a Igora Kitzbergerových  
a Maria Kotrby nebo městskou část 
Záhumení se sgrafity a freskami 
Jana Kobzáně. 

Pestrý program pravidelně připra-
vuje Galerie Crears a Stage Garden 
v centru města. Procházku umě-
leckým Rožnovem doporučujeme 
ukončit v městského parku u Hu-
debního altánu.
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Když jeden den nestačí aneb Dovolená v Rožnově

Nechte se hýčkat v příjemném městě, které má boha-
tou lázeňskou historii. Na tuto tradici v současnosti 

volně navazují Rožnovské pivní lázně a jejich ozdravné 
procedury. Součástí komplexu jsou i mořské lázně, dětské 
centrum Pohádkové lázně nebo čokoládovna. Navštívit 
Rožnov a nedat si v pivovaru v lázních rožnovské pivo? 
To by byla velká chyba. Rožnovské pivo je totiž velmi 
chutné a respektované je také odborníky, o čemž svědčí 
desítky cen z velkých národních i světových soutěží. 

Nevynechejte výrobu svíček a Svět kamenů  
Při relaxačním pobytu v Rožnově se můžete v městském 
parku procházet na místech, kde se promenádovali lá-
zeňští hosté před desítkami let v době, kdy Rožnov platil 
za vyhlášené klimatické lázně a léčili se zde i proslulý 
psychoanalytik Sigmund Freud nebo zakladatel genetiky 
Gregor Mendel. K procházce parkem či na lázeňské ko-
lonádě můžete přidat také některou z vyhlášených stylo-
vých kaváren s výborným espresem a domácím dezertem. 

Stejně tak si jistě vyberete tu svou restauraci, ve které si 
pochutnáte na skvělé gastronomii na úrovni. 

Rozhodně nezapomeňte na polévku kyselicu a domů  

si přibalte pravou valašskou slivovičku či věhlasný frgál.  
Rožnovským unikátem, který také nesmíte vynechat, je 
výrobna dekorativních svíček Unipar. Na vlastní oči tam 
uvidíte ruční barvení svíček, nebo vás pan majitel vezme 
na atraktivní exkurzi po výrobně. Milovníky mineralogie 
zase nadchne rožnovský Svět kamenů. 

Jeden den zkrátka nestačí 
Pokud hledáte cíl vaší jarní nebo letní odpočinkové cesty 
po naší zemi, Rožnov pod Radhoštěm je jistě dobrou vol-
bou. Ovšem abyste si řádně odpočinuli a dobili baterky, 
na to vám jeden den nestačí. Musíte se zdržet minimálně 
na prodloužený víkend nebo rovnou na týden. Ubytovat 
se v Rožnově můžete na každém rohu, a to v ubytovacích 
zařízeních od jednodušších a účelně zařízených až po 
špičkové resorty, ve kterých se nabízí vynikající wellness 
služby, které vás nabijí energií. V Rožnově pod Radhoš-
těm je hned šest čtyřhvězdičkových hotelů a další desítky 
hotýlků, penzionů, apartmánů či chalup. 

Pohoda po našem: rožnovské pivo, kyselica i frgál se slivovičkou

V š e c h n y  t i p y  n a 
a k t i v i t y  n a  p r o -
d l o u ž e n ý  v í k e n d , 
a l e  t ř e b a  i  n a 
c e l ý  t ý d e n  v  Ro ž -
n o v ě ,  n a j d e t e  n a 
t u r i s t i c k é m  w e b u 
m ě s t a 
w w w . v i s i t r o z n o v . c z . 

T u r i s t i c k é  
i n f o r m a č n í  
c e n t r u m 
M a s a r y k o v o  n á m ě s t í 
1 3 1 ,  7 5 6  6 1  Ro ž n o v 
p o d  R a d h o š t ě m  1
Te l :  5 7 1  6 5 2  4 4 4 
E - m a i l :  i c @ r o z n o v. c z



Již čtvrtým rokem mohou turisté na Rožnovsku navštívit letní kino  
s názvem Valašský letňák. 

Jedná se o mobilní nafukovací letní kino, které putuje po obcích mikro-
regionu Rožnovsko – Zubří, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Beč-
va, Hutisko-Solanec, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice, Rožnov pod 
Radhoštěm - a přiváží divákům filmové zážitky pod hvězdnou oblohou! 

Například v Rožnově pod Radhoštěm se promítá každý čtvrtek na růz-
ných místech. Na promítání je dobrovolné vstupné. Přijďte se pobavit, 
odpočinout si a nasát krásnou atmosféru letního kina.

Harmonogram promítání a veškeré informace o jednotlivých promítá-
ních Valašského letňáku můžete najít na https://www.facebook.com/va-
lasskyletnak a na internetových stránkách www.valasskyletnak.cz .
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Valašská Bystřice je členitá  
a hornatá obce se středem  

v nadmořské výšce 460 m a nej-
vyšším bodem Vsacká Tanečnice 
912 m. 

Zajímavostí je, že povodí říčky 
Bystřice, která protéká obcí, napájí 
známou a nedalekou přehradu Bys-
třička. Ve zdejších polích, kopcích 
a ráztokách jsou kilometry znače-
ných i neznačených turistických 
cest. Některé z nich používali před 
více než dvěma sty lety i stráž-
ci moravsko-uherské (slovenské) 
hranice – portáši, kteří měli v obci 
své velitelství. 

Nejvýznamnějšími památkami 
Valašské Bystřice jsou hroby por-
tášských velitelů ze slavného rodu 

fojtů Křenků z konce 18. století  
v podobě kamenných náhrobků. 
Najdete je před barokním kostelem 
Nanebevzetí Panny Marie a jsou 
chráněny jako kulturní památka. 

Velmi zajímavý program je při-
praven na začátek prázdnin ve 
Valašském muzeu v přírodě v Rož-
nově pod Radhoštěm. V sobotu  
2. července se tam uskuteční pořad 
Portášskými chodníčky, který osla-
ví 305. výročí vzniku portášů. Své 
výročí si portášský sbor tradičně 
oslaví také přímo ve Valašské Bys-
třici, a to následující víkend, tedy 
od pátku 8. do neděle 10. červnece. 
V obci se konají oblíbené Portáš-
ské slavnosti s ukázkou historické 
bitvy 

Perly nad Rožnovem: Pustevny,  
Radhošť s Radegastem i Libušín 

Vyhledávané letní i zimní le-
tovisko, křižovatka turistic-

kých cest i nástupní místo nauč-
ných stezek Radegast a Čertův 
mlýn. To všechno a mnohem více 
jsou Pustevny, které leží ve výšce  
1018 m n. m. 

Na Pustevnách, které jsou právem 
vyhlášené za Národní kulturní pa-
mátku, se vyjímají dřevěné stavby 
Libušín, Maměnka a Pustevenka, 
rovněž zvonice a vyhlídkový altán 
Cyrilka. 

Novodobou atrakcí je Stezka Va-
laška. O dva kilometry dál stojí 
socha pohanského boha Radegasta  
a na vrcholku hory Radhošť  
(1129 m n. m.) kaple sv. Cyrila  
a Metoděje se sousoším věrozvěs-
tů.

Lidově-secesní stavby Maměnka 
a Libušín od architekta Dušana Jur-
koviče mají mimořádnou kulturní 
hodnotu evropského významu. 

Libušín v roce 2020 opět ožil 
po ničivém požáru z roku 2014. 
Po náročné rekonstrukci se ná-
rodní památka vrátila do pů-
vodní podoby z roku 1925  
a dnes fascinuje odborníky i laiky.  

Tip na rodinný výlet 
Jeden z nejlepších tipů na příjem-

nou horskou túru v délce 13 km 
máme pro vás rovnou. Z „Rožnov-
ského nultého kilometru“ u mostu 
na Nádražní ulici blízko centra vy-
jděte po červené turistické značce  
a vystoupejte až na vrchol Radho-
ště. Odtud se vydejte kolem sochy 
pohanského boha Radegasta po 
modré, která vás dovede po hřebe-

ni na Pustevny. Zpět do Rožnova 
můžete stejnou cestou nebo auto-
busem z Pusteven. 

Nabízí se i jiné trasy, třeba la-
novka do Trojanovic Ráztoky  
a pak autobus přes Frenštát p. R. do 
Rožnova p. R. V každém případě si 

vždy užijete krásný den v přírodě 
a na vzduchu a projdete nespočet 
krásných míst. 

Informace k výšlapu na Pustevny 
a Radhošť přímo z centra Rožnova 
najdete na turistickém webu města 
www.visitroznov.cz. 

Přehrada na Horní Bečvě je  
v legraci a s nadsázkou nazý-

vána kapesní riviérou. Najdete to-
tiž v jejím okolí vše, co potřebujete  
k rekreaci. 

Místo pro koupání v čarokrásné 
přírodě Valašska, často je  vyhle-
dávána i pro vodní sporty a rybaře-
ní. Rozkládá se 3 km východně od 
středu obce Horní Bečva. Přehrada 
má travnatý břeh a štěrkové dno  
v maximálně sedmimetrové hloub-
ce. Ani v největším letním parnu 
není voda znečištěná sinicemi, tak-
že koupání je zde vítaným osvěže-
ním nejen pro cyklisty. Návštěvníci 
si mohou vybrat z několika pláží. 
Slouží tu půjčovna loděk, nabíjecí 
stanice pro elektrokola, občerstve-
ní, workoutové hřiště a nově dětské 
hřiště.

Stezky v lomu 
V blízkosti vodního díla Horní 

Bečva navrhl tým architektů tři 
neotřelé vyhlídkové objekty. Tyto 
objekty ve tvaru otevřených krych-
lí propojují vyhlídkové stezky  
v celkové délce téměř tři kilometry. 
Stezky tvoří dohromady okružní 
cestu, která vede až k nedalekému 
parkovišti. Terén zde je mírně ná-
ročný.

Stezky pro rodiny s dětmi 
a handicapované 

Jednodušší stezkou, vhodnou pro 
rodiny s dětmi a handicapované se 
můžete pustit po jižním břehu od 
hráze kolem nového dětského hři-
ště. Pro rodiny s dětmi je rovněž 
vhodný modrý okruh kolem pře-
hrady – Po stopách Špírka.

Stezky Po stopách Špírka,
pohádkové stezky na Horní 
Bečvě

Stezky jsou v pohádkové přírodě 
Horní Bečvy a vedou po stopách 
skřítka Špírka. Špírek byl pohád-
kový skřítek a dokázal roztodiv-
né věci. Uměl poradit, kde je za-
kopaný poklad, dokázal poradit  
a přinášel svému majiteli zprávy 
z blízkého i dalekého okolí. Co se 
týká vzhledu, byl nevelké postavy  
a zanechával za sebou zvláštní sto-
pu – kuří pařát. 

Jeho stopy můžete sledovat 
na čtyřech okruzích:

modrý okruh – Přehrada  
(2,8 km) 

Nenáročný okruh po zpevněných 
plochách, příjemná procházka ko-
lem přehrady.

zelený okruh – Bobišek (3,6 km)  

Nenáročný okruh po zpevněných 
plochách s krásnými pohledy na 
západy slunce na Bobišku, stezka 
vede kolem biotopu na Prostřední 
Bečvě, kde je možno se v létě osvě-
žit.

žlutý okruh – Kyčera, Grapa  
(4,2 km)  

Tato stezka začíná v centru obce 
naproti Obecnímu domu. Procház-
ka směřuje přes jalovcovou stráň a 
nabízí výhled do údolí až k Rožno-
vu p.R.

červený okruh – Kudlačena  
(5,3 km)  

Vede většinou po zpevněných 
plochách. Kolem přírodní památky 
Kudlačena se cesta na krátký čas 
mění v luční a dává tak možnost se 
zastavit a pokochat se nedotčenou 
přírodou. 

Přírodní památka Kudlačena 
představuje podhorské, převážně 
mokré a rašelinné louky s prameni-
šti a několika uměle vyhloubenými 
tůňkami.

černý okruh – Šorstýn (2,3 km)  
Procházka lesem na vrchol Šor-

stýn (781 m.n.m). Na vrcholu je 
umístěn dřevěný kříž. 

https://mapy.cz/s/negupugehe

Horní Bečva:kapesní riviéra  
i stezky v lomu nebo skřítek

Valašský letňák, pohoda letního večera

NÁŠ TIP NA VÝLET

Za portáši – strážci Valašska

modrý okruh

zelený okruh

žlutý okruh

červený okruh

černý okruh
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V Ratiboři startuje poprvé
v historii regionu akce
Hry bez hranic
Hry bez hranic jsou prvním roč-

níkem regionálně významné 
akce, kterou pořádá Místní akční 
skupina Střední Vsetínsko, z.s., 
jejíž cílem je propojení obyvatel 
a jejich seznámení s územím, jeho 
kořeny a tradicemi v regionu. 

Návštěvníci Her bez hranic se bu-
dou moci seznámit s regionálními 
výrobky, produkty a řemesly. Pro 
všechny bude připraven bohatý do-
provodný kulturní i hudební pro-
gram, představení regionálních ře-
mesel a výrobků a mnoho dalšího. 
Hry bez hranic se konají v sobotu 
11. června 2022 od 12 do 18 ho-
din v areálu mysliveckého výletiště  
v „Červených“ v Ratiboři. 

„Návštěvníci se mohou těšit na 
bohatý kulturní program, který 
bude moderovat Ondřej Carda. 
Vystoupí valašská Kapela Docela, 
o zpestření se postará cimbálová 
muzika Lukáše Kamase a perlič-
kou celého dne bude vystoupení 
oblíbeného místního Ochotnické-
ho divadla Ratiboř, které pobaví 
představením s tématikou prá-
vě ´Her bez hranic´,“ prozrazuje  
z připravovaného programu za or-

ganizátory Elen Plšková a dodává: 
„Příjemným zpestřením pak bude 
celodenní promítání videome-
dailonků o jednotlivých obcích.“  
V rámci programu bude zajištěno  

zázemí pro děti. Do doprovod-
ného programu budou zahrnuty 
aktivity, které jsou pro pořádající 
obec typické a tradiční, a budou 

součástí i jednotlivých týmových 
soutěží. Letošní ročník se koná  
v předsednické obci Ratiboř, která 
se představí propojením folkloru, 
tradičních řemesel a regionálních 
potravin. 

Návštěvníci budou do programu 
zapojeni jako soutěžící, kteří bu-
dou tvořit soutěžní týmy za jednot-
livé obce, ale i jako fanoušci nebo 
účastníci workshopů. 

V místě konání bude možnost 
také ochutnat a nakoupit si výrob-
ky regionálních producentů, vy-
zkoušet si třeba zpracování ovčí 
vlny předením případně plstěním, 
ale i další aktivity.  

Týmy všech třinácti zúčastněných 
obcí z regionu Střední Vsetínsko se 
budou pravidelně setkávat vždy 
každé dva roky, a to pokaždé na 
území jiné obce. Hosty budou zá-
stupci Celostátní sítě pro venkov, 
kteří ve svém stánku představí 

Program rozvoje venkova, mož-
nosti využití dotačních prostředků 
v oblasti rozvoje venkova, země-
dělství a případně zodpoví dotazy 
zájemcům o získání podpory svých 
projektů.

40 SCHODŮ DO NEBE

Maruška má své kouzlo
Krásně řemeslně zpracovaná 16metrová dřevěná 

stavba z roku 2014 postavená podle návrhu Antoní-
na Závady stojí nedaleko obce Hošťálková v nadmořské 
výšce 664 metrů nad mořem. Maruška je dvoupatro-
vá dřevěná rozhledna, která slouží také jako stanoviště 
Českého hydrometeorologického ústavu. Po zdolání 40 
schodů se vám z vyhlídkové plošiny rozprostře panora-
ma Hostýnských a Vizovických vrchů, Javorníků nebo 
Moravskoslezských Karpat.Na rozhlednu vede hned ně-
kolik cest. Ta nejsnazší je ze sedla Na Trojáku, kam se 
dá vyjet autem či autobusem a odtud se vydáte po ze-
leně značené turistické trase, která je dlouhá asi 2 ki-
lometry. Další trasa vede z Hošťálkové po modré a poté 
po zelené trase a je dlouhá cca 4,5 kilometru nebo se 
můžete k Marušce vydat po Naučné stezce Tesák, která 
začíná u Městských lázní na Vsetíně a trasa je dlouhá 
asi 17 kilometrů.

V Ratiboři a jejím nejbližším 
okolí je několik míst, na kte-

rých je radost se zastavit, vydech-
nout a okem spočinout na tom, 
co příroda a činnost lidí nabízí  
k pokochání, poznání či vzpomí-
nání. Snahou byla tato místa najít  
a vybavit je lavičkami vybízejícími 
k usednutí. Bonusem pro každé ta-
kové místo je symbolický kovový́ 

sloupek se schránkou, která ob-
sahuje pamětní knížku s popisem 
místa a písničkou, kterou si můžete 
zazpívat. 

Vybraných míst je celkem  
18 a každá lavička má svého patro-
na. „Jen tak posedět, spočinout si, 
třeba i zanotovat, ale hlavně načer-
pat energii a sílu z krásného pohle-
du nejen na obec Ratiboř,“ říkají o 

svém nápadu její autoři a členové 
spolku Lavičková gerila.

Výlet po lavičkách si můžete užít 
jako celodenní okruh nebo si mů-
žete zvolit trasu dle vašeho přání. 
Celá trasa měří necelých 25 kilo-
metrů a zabere vám zhruba osm 
hodin. Pokud byste si chtěli vybrat 
jednotlivá zastavení, máte z čeho 
vybírat.

Usedněte na lavičku a zazpívejte
valašskou písničkou přímo od srdce

1. U Baroňů – Kryté posezení se nachází v centru obce.
2. Nad Zemany – Lavička se nachází nad hřbitovem. Odkud můžete jít směrem na 
Troják nebo Lázy a Kateřinice.
3. Pod Kosisky – Jeden z nejpůsobivějších pohledů na Ratiboř.
4. Na Kosiskách – Po turistických značkách vede cesta na Končiny rozcestí, možnost 
sejít do Hošťálkové a dále třeba na Bludný, rozhlednu Marušku, Troják a opačným 
směrem na Lázy, Kateřinice, Prženské paseky.
5. Nad Nepeklovem – Posezení na horním konci Ratiboře kousek nad penzionem 
HORA. 
6. Nad Obecnicama – Posezení s nádherným výhledem do údolí a také až na Rad-
hošť.
7. U rozcestí v Kobelném – Kryté posezení kousek od pomníku kněze Jana Maniše.
8. Nad Dolinků – Lavička s širokým výhledem do okolí.
9. Nad Poláškama – Cestou směrem nahoru ke Kyčeře na Monte Grapu se nachází 
stylové posezení s krásným výhledem na Ratiboř.
10. Na Monte Grapu – Startovací místo paraglidistů.
11. Nad vysílačem – Místo s výhledem na centrum obce.
12. Nad Borčím – Posezení s výhledem na Prženské Paseky.
13. Na pasece u Hynků – Lavička s výhledem do údolí Borčí, kde se nachází Vojen-
ské muzeum Ludvíka Hynka.
14. U tří smrků (Borčí) - Pověst vypráví, že si zde vzal z nešťastné lásky život jeden 
mládenec.
15. U dubu – Vstupní brána pro cyklisty do údolí potoka Ratibořky.
16. U soutoku Ratibořky s Bečvou – Nejníže položeným místem ratibořského katas-
tru je soutok Vsetínské Bečvy a Ratibořky v nadmořské výšce (325 m).
17. Nad Zbrankovým kopcem – Zvaný též „Zbrančák“. Dnes je jeho okolí s názvem 
Zbrankova stráň přírodní památkou s výskytem vzácných druhů květeny.
18. Nad Červenýma – Nádherný výhled na vzdálený jihovýchodní hřeben Hostýn-
ských vrchů.
Více na: https://ratibor.cz/spol/ns-za-valasskou-pisnickou

Legenda k mapce
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Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, 
je největším projektem Horno-

lidečska posledních let. V loňském 
roce se podařilo dokončit I. etapu, 
která se v Ústí napojuje na cyk-
lostezku Bečva. Na trase dlouhé 
zhruba 10 kilometrů jsou v povodí 
říčky Senice jako skleněné korálky 
napojeny vesnice Ústí, Leskovec, 
Valašská Polanka a Lužná. 

„Údolí řeky Senice je velmi ma-
lebné. Valašská krajina z něj stou-
pá do úbočí okolních hor. Samotná 
říčka tvoří na několika místech 
kouzelné meandry plné romantic-
kých zákoutí,“ shodují se místní.  

Třeba přímo v Lužné je místo, 
kde se místní chodívali odjakživa 
koupat, skály tam vstupují přímo 
do vody a člověk se zde cítí velmi 
krásně. Podobné je to třeba v jedné 
části trati v Leskovci.

Tip na výlet
První etapa nabízí pro milovníky 

romantických projížděk nenáročný 
okruh, který propojuje hned dvě 
cyklostezky. 

Trasa: Ústí-Leskovec-Valašská 
Polanka-Lužná-Zděchov-Hově-
zí-Janová-Ústí.

Pokud zaparkujete auto v Ústí, 
projedete cyklostezkou vesnicemi 
proti proudu Senice až do Lužné, 
kde se napojíte na cyklotrasu údo-
lím potoka Luženky do Zděchova, 

tam se dá napojit na cyklostezku 
Bečva a po ní údolím vsetínské 
Bečvy se vrátíte zpět do Ústí. 

Zajímavosti na trase
Nejzajímavější zastávkou na  

Cyklostezce BEVLAVA (zatím na 
nerealizované části cyklostezky, 
pozn. red.) jsou rozhodně Čertovy 

skály. U nich je i nově zrekonstru-
ovaný penzion Čertovy skály. Tady 
se mohou zájemci nejenom občers-
tvit, najíst se, ale i ubytovat. 

Na trase je také nově zbudovaný 

objekt Trezor přírody v Horní Lid-
či. 

V každé vesnici, kterou na kole 
míjíte, jsou otevřeny minimálně 
dvě stylové hospůdky, kde je mož-
né se občerstvit a nabrat síly na dal-
ší cestu. 

Kromě toho si můžete prohléd-
nout nejrůznější architektonické 

skvosty ať už typických valašských 
dřevěnic, kamenných křížků nebo 
malebných kostelíků. 

„Horní Lideč nabízí kromě toho 
vyřezávaný česko-slovenský me-
chanický betlém. Ve Valašských 
Příkazech to jsou kapličky, sama 
vesnička Lužná stojí za procház-
ku. Jsou zde památkově chráněné 
sklepy, dřevěná zvonička z 18. sto-
letí i zajímavé shluky dřevěnic,“ 
informují pracovníci informačních 
center v regionu. Dobudována je už 
také odbočka z Valašské Polanky 
směrem na Prlov do údolí Trubis-
ka, která se napojuje na Ploštinu. 

Za rok až na Slovensko
„Letos jsme zahájili výstavbu dal-

ších deseti kilometrů II. etapy. Za-
číná v Lužné přes Lidečko, Horní 
Lideč až do Valašských Příkaz, kde 
navazuje na úseky ve Valašských 
Kloboukách až po slovenskou hra-
nici,“ slibují představitelé MAS 
Hornolidečsko v regionálním tisku. 

Druhá etapa by se měla dokončit 
do roku 2023. Na jaře by pak měla 
být zprovozněna celá propojka od 
Vsetína až na Slovensko, která má 
35 kilometrů. 

Cyklostezka BEVLAVA nabízí malebná zákoutí 
a také pohostinnost vesnických hospůdek

V Horní Lidči uzavřeli příro-
du do trezoru a díky tomu 

se můžete nechat okouzlit krá-
sou květeny a zvířeny moravsko-
-slovenského  pomezí pod jednou 
střechou. V nově postavené bu-
dově Trezoru přírody jsou pro ná-
vštěvníky připraveny interaktivní 
expozice věnované hned čtyřem 
chráněným krajinným oblastem  
( Kysuce, Beskydy, Bílé Karpaty  
a Biele Karpaty). 

NENECHTE SI UJÍT

„Oficiální provoz by měl být za-
hájen letos v létě. Expozice jsou 
vhodné pro školní výlety žáků zá-
kladních škol, ale i pro rodiny  
s dětmi, když je venku špatné poča-
sí,“ informují pracovníci Trezoru 
přírody v Horní Lidči.

Unikátnost Trezoru přírody je po-
dle něj postavena především na vy-
užití moderní projekční techniky. 
„Návštěvník v první části expozice 
vidí prezentaci, která je postavena 
na emočním pohledu na přírodu 
Beskyd a Bílých Karpat. Druhá 
část je hravější. Člověk si tady 
sám může objevovat formou nej-
různějších čtecích zařízení. Skrze 
QR kódy získává informace, které 
potřebuje zjistit. Jsou tam dotykové 
obrazovky, kde si může hledat, co 
jej zaujme,“ vysvětlují.

Už nyní pracují v Horní Lidči na 
dalším rozšíření expozic. Pracov-
níci Trezoru přírody vytvářejí pra-
covní listy, díky nimž si odsud ná-
vštěvník neodnese jenom zážitek, 
ale i vědomosti. 

„Rádi bychom, aby vše fungovalo 

už v červnu,“ těší se průvodci zaří-
zení. Trezor přírody by měl podle 
něj zpočátku fungovat především 
o víkendech. Skupinky do 20 lidí 
by si ale mohly rezervovat pobyt  
v trezoru i během týdne.

Expozice Trezoru přírody je čle-
něna na dvě části. První část tvoří 
velkoformátová projekce přírod-
ních krás. Návštěvníci se mohou 
těšit na netradiční představení pří-
rodních krás spolu s podmanivým 

komentářem. Druhá část je více 
hravá a návštěvníci zde mohou 
díky moderním technologiím zís-
kat spoustu zajímavých informací 
např. o velkých šelmách či jiných 
fenoménech zdejší krajiny. 

Trezor přírody nabízí faunu a flóru 
v pohraničí pod jednou střechou

TIP NA VÝLET
Zvonice láká na 
spaní pod širákem

Střelná je další vesnicí hrani-
čící se Slovenskem. Turisté 

velmi rádi navštěvují tamní zvo-
nici. Jeden z rodáků ji vybudoval 
na místě, které jej natolik zaujalo, 

že zde vybudoval turistickou zvo-
ničku, kde si každý může posedět, 
odpočinout si a třeba i pro štěstí 
zazvonit. Je zde krásný výhled na 
poslední vesničku na české stra-
ně. Součástí místa je mimo jiné 
také zázemí pro spaní pod širákem  
a další zajímávosti. Blízko zvonič-
ky je rozhledna na Čubově kopci 
ve Francově Lhotě. 

Čertovy skály patří 
k symbolům regionu

Když se řekne „čertovky“, ka-
ždý v regionu hned ví, že se 

mluví o skálách v Lidečku. Jsou 
prostě nepřehlédnutelné a velmi 
oblíbené pro horolezce i turisty. 
Procházka ke skalám je vhodná  
i pro rodiny s dětma. 

Penzion Čertovy skály
Přímo pod skalami se nachází bý-
valý motorest, dnes zrekonstru-
ovaný jako penzion, který nabízí 
kvalitní gastronomii, zázemí pro 
běžné návštěvníky a velmi kvalitní 
ubytování.

Penzion bude od roku 2023 protí-
nat cyklostezka BEVLAVA. 

Díky tomu se počítá s dobudo-
váním bistra, kde bude k dispozici 
rychlé občerstvení. Pro náročnější 
klientelu je už nyní k dispozici re-
staurace.

Venkovní koupaliště 
u louky plné jalovců

Valašská Senice leží těsně  
u slovenské hranice a pro 

letní rekreaci nabízí kromě idy-
lické přírody také jedno z nejvý-
še položených koupališť na Va-
lašsku. Nachází se v sousedství 
unikátní jalovcové louky, které 
byly dříve pro Valašsko typic-
ké. Koupaliště bylo dříve cha-
rakteristické tím, že využívalo 
horskou vodu, která byla dost 
chladná. Dnes její teplotu regu-
luje solární vyhřívání. Celý are-
ál prošel nedávno celkovou re-
konstrukcí. Pro rekreanty je po 
celou sezonu k dispozici stylová 
hospůdka a další nezbytnosti 
pro venkovní koupaliště.

FOTO: Radomír Dolanský



Strana 13TIPY NA AKCE NA VALAŠSKUValašské noviny - léto 2022

visit-valassko.cz

Centrem dění na Vsetíně bude  
v pátek 2. září lokalita Na La-

pači, kde návštěvníci mohou zhléd-
nout ukázky z činnosti vsetínských 
sportovních klubů a kroužků a do 
některých se budou moci přímo na 
místě přihlásit své děti. 

SPORTOVNÍ AKCE
Program začíná v 9 hodin, slav-

nostní zahájení je naplánováno 
od 14.30 hodin a ukončení pak na  
18. hodinu. 

Cílem akce je motivo-
vat děti a mládež k pohybu  
a současně podpořit místní spor-
tovní organizace a představit na-
bídku jejich aktivit.

Den sportu na Vsetíně nabídne na 
řadě stanovišť v lokalitě Na Lapači 
pestrý program. Před zimním sta-
dionem budou prezentovat svou 
činnost hokejisté, šachisté a hráči 
šprtce. 

Ve sportovní hale se předvedou 
florbalisté a házenkáři, na soused-
ních antukových kurtech volejba-
listé, tenisté a nohejbalisté. 

Představí se ale i sportovní gym-
nasté, stolní tenisté a tanečnice. 

V permanenci bude i sportoviště 
pro pétanque, plocha bývalé nafu-
kovací haly, skateboardové hřiště  
a vedlejší plocha, která v zimě 
slouží jako přírodní kluziště. Na 
travnaté ploše poblíž parkoviště 
u zimního stadionu představí své 
dovednosti fotbalisté, biatlonisté  
a hasiči. 

Přímo na parkovišti se budou 
prezentovat bajkeři a hokejbalisté. 
Tamtéž bude umístěno pódium, 
kde své aktivity představí středis-
ko volného času Alcedo či oddíly 
brazilského jiu-jitsu, tradičního ka-
rate, plavání, horolezectví a další. 
V odpoledních hodinách pak bude 
možné si zahrát kuželky. 

Hlavním organizátorem akce je 
město Vsetín za podpory partne-
rů, jimiž jsou Dům kultury Vsetín, 
Vsetínská sportovní, středisko vol-
ného času Alcedo Vsetín a Masa-
rykova veřejná knihovna Vsetín  
a samozřejmě jednotlivých spor-
tovních organizací.

Přijďte si s dětmi užít Den sportu na Vsetíně

Akci  s pevným termínem   
5. července pořádá kulturní 

komise Obce Valašská Polanka ve 
spolupráci s polanskými myslivci  
a volným sdružením Kalípes. 

„Protože trasa pochodu v jednot-
livých ročnících vždy zasahuje do 
katastru některé obce sousední, 
jsou ke spolupráci zváni také jejich 
zástupci,“ vysvětlili pořadatelé. 

Smyslem pochodu je podle něj 
ukázat lidem zajímavá zákoutí Po-
lanky a jejího okolí. 

„Zhruba desetikilometrové 
putování je  na několika sta-
novištích zpříjemněno stán-
ky s občerstvením pro malé  
i velké účastníky. Ti, kteří poctivě 
projdou všemi stanovišti, mohou 

vyhrát zajímavé sponzorské ceny  
v tombole, která je součástí pocho-
du,“ informují pořadatelé.

Ochutnávky specialit 
a koncerty v cíli
V posledních letech pak výletníci 

po návratu do vesnice odpočívají  
v polanských restauracích a hos-
půdkách, kde jsou pro ně připrave-
ny kulinářské speciality a hudební 
produkce k poslechu i tanci. 

„V letošním devátém ročníku 
bychom se chtěli vydat západním 
směrem k obci Prlov,“ prozradili 
redakci pořadatelé.

Podrobné informace o po-
chodu najdete v měsíci červ-
nu na webových stránkách obce  
www.valasskapolanka.cz.

Pochod okolo Polanky láká 
na turistiku a ochutnávku piv

OBLÍBENÁ AKCE

Festival dechových 
hudeb v Lidečku

Největším hudebním svátkem  
v povodí řeky Senice je už 

přes tři desítky let Festival decho-
vých hudeb v Lidečku. 

Oblíbená akce je naplánována na 
neděli 3. července od 8 do 17 hodin  
v kulturním areálu u Penzionu 
Čertovy skály.

Účast v pořadí už 32. ročníku 
Festivalu dechových hudeb v Li-
dečku přislíbily kapely: TRNKO-
VJANKA, KRUMSÍŇANKA, 
SVATOBOŘÁCI a místní DH LI-
DEČANKA.

Organizátory oblíbené akce jsou 
Společenský klub Lidečko a Obec 
Lidečko. www.lidecko.cz

AVIATICKÝ DEN NA VALAŠSKU

Letiště v Poličné u Valašského Meziříčí bude v sobotu  
16. července 2022 hostit „Aviatický den na Valašsku“, 
který se těší velkému zájmu veřejnosti. Stojí za tím 
zejména obrovský díl práce pořadatelů, ale také účast 
Armády ČR nebo akrobatického pilota Martina Šonky 
v minulých letech. V letošním roce bude k vidění le-
tová ukázka unikátního amerického bitevního vrtulníku  
AH – 1S Cobra.

Milovníci pohodové turistiky se letos mohou těšit 
na 7. ročník kulturně-turistické akce Valašské 

túlání. Akce se uskuteční v sobotu 7. srpna. 
Účastníci si mohou vybrat jednu z několika nabíze-

ných turistických tras. „Každá z nich nabízí různou 
délku i náročnost. Cíl je ale pro všechny trasy stejný,  
a to skanzen u Muzea Vařákových pasek v Lačnově,“ 
informují členové pořádajícího spolku Lačnovjané 
pro lepší Lačnov. 

Stanoviště se starty
Tradičními místy, odkud se dá vyjít směrem do lač-

novského skanzenu, jsou Čertovy skály v Lidečku, 
lačnovské rybníky, obecní úřad v Tichově, náměstí ve 
Valašských Kloboukách, památník na Ploštině, nebo  
i samotné stanoviště ve skanzenu, kde se nachází start 
i cíl zároveň. 

Novým startem bude letos stanoviště v Lužné. Ná-
vštěvníky každoročně čeká bohatý doprovodný pro-
gram ve skanzenu. Pořadatelé myslí nejen na dospělé, 
ale také na nejmenší účastníky akce. 

K vidění budou tradičně ukázky starých řemesel  
a chovu domácích zvířat nebo ochutnávky valašských 
specialit. 

„Součástí každého Valašského túlání jsou od samého 
začátku také vojenské tábory s ukázkami života vojáků 
v dřívějších dobách. Podium bude patřit celé odpo-
ledne cimbálové muzice, večer se koná taneční zába-
va. Letos vystoupí cimbálová muzika Kaňúr a kapela 
Quatro Valašské Klobouky,“ slibují pořadatelé.

Valašské túlání je mimořádně úspěšnou akcí, kterou 
pořádají členové místního spolku ve svém volném 
čase, a která se v posledních letech dostala do povědo-
mí veřejnosti v širokém okolí. 

Valašské túlání v Lačnově

Chasa z Horní Lidče a okolních 
vesnic na letošní rok připra-

vila pravé valašské Dožínky. Tra-
diční akce se uskuteční v neděli  
14. srpna.

Jedná se o společné poděkování 
za letošní úrodu vesnic Horní Li-
deč, Lidečko a Střelná. 

Akce proběhne na myslivecké 
chatě v Horní Lidči. Dožínky za-
čnou děkovnou mší svatou za úro-
du v místním kostele, následně pů-
jde dožínkový průvod a následovat 
bude veselice.

Dožínky patřily odjakživa k ob-
líbeným akcím, které byly ještě za 
minulého režimu cíleně potlačová-
ny. V dnešní době už má podle po-
řadatelů opět nádech poděkování 
za úrodu. 

„Je to plné krojů, ukázek lidových 
zvyků, klasických tradic spojených 
se sklízením úrody. Má to i duchov-
ní rozměr, který k Valašsku patří,“ 
přibližují organizátoři akce z Horní 
Lidče. 

Během obřadů na poli i při odpo-
lední veselici zahraje místní cim-

bálová muzika. Návštěvníci akce 
se také mohou těšit na taneční vy-
stoupení místních folklorních sou-
borů.

„Začátek je samozřejmě na poli, 
kde ukážeme klasické žnutí srpem. 
Děvčata v krojích postaví panáky z 
otepí sklizeného obilí. Chasa pak 
přejde k sedlákovi, kterému předají 
dožínkový věnec. Sedlák, u nás zva-

ný gazda pak chasu pohostí. Říká 
se tomu aldamáš,“ vysvětlují orga-
nizátoři a připomínají také, že ne-
dílnou součástí dožínek je děkovná 
mše za úrodu a průvod vesnicí.

V případě špatného počasí bude 
akce přesunuta do Trezoru přírody.

Podrobnosti o Dožínkách na-
jdete na webu Horní Lidče  
www.hornilidec.cz.

V Horní Lidči poděkují za úrodu

33. Valašské Folkrockování rozezní 
rožnovský Amfiteátr Na Stráni 
Již 33. ročník multižánrového festivalu v Rožnově pod Radhoštěm 
roztančí valašskou dědinu Valašského muzea v přírodě. 
Známí folkoví bardi a rockové hvězdy z celého Česka představí 
své umění v malebném prostředí Amfiteátru Na Stráni v sobotu  
20. srpna 2022.
 Fanoušci se mohou těšit na Janka Ledeckého, kapely Hrdza, Jabl-
koň a Laura a její tygři.
Podrobnosti o akci najdete na webových stránkách pořádající agen-
tury www.tka.cz
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BUĎTE S NÁMI 
ON-LINE

Jsme aktivní 
na sociálních sítích. 
Budeme rádi, když  
se k nám přidáte na 

Facebooku  
a Instagramu - 

@kouzelnevalassko

Aktuální informace o dění na Valašsku 
přinášíme také na sociálních sítích

DĚKUJEME ZA PODPORU:

Když chcete poznat Valašsko, 
zajeďte si nejdříve do betléma 

v Horní Lidči. Slouží totiž kromě 
připomínky vánoční křesťanské 
zvěsti také jako originální mapa za-
jímavých míst a památek ve Zlín-
ském a Trenčanském kraji. 

„Betlém je, ač se to nezdá, celo-
roční atrakce. Zajímavý je nejenom 
díky tomu hlavnímu, biblickému 
příběhu, ale slouží také jako po-
zvánka do celého Zlínského a Tren-
čanského kraje,“ vysvětlují pra-
covníci Betlému.  

„Ideálně doporučuji při první 
návštěvě regionu nejprve navštívit 

náš betlém, a pak podle objektů, 
které jsou zde reálně vyřezané, na-
vštívit jednotlivé památky  a místa 
jako je sv. Hostýn, Velehrad, skan-
zen v Rožnově, Trenčanský hrad  
a další,“ doplňují. 

Kromě vyřezávaných dřevěných 
postaviček a budov nabízí návště-
va betléma také filmovou projekci. 
Návštěvníkovi snímek podmani-
vou formou přibližuje nejzajíma-
vější historické momenty, události, 
zvyky a stará řemesla česko-slo-
venského pomezí v toku času na-
příč staletími. 

Během projekce jsou osvětlovány 

právě ty monumenty betlému, o kte-
rých se ve filmu právě hovoří. Pod-
manivá hudba včetně doprovodné-
ho slova navíc dotváří výjimečnou 
atmosféru betlémského příběhu  
o narození Ježíška. Velkým láka-
dlem jsou pohyblivé figurky, díky 
nimž v betlému ožívají stará řemesla  
a zvyky. 

Otevírací doba: 
Betlém je otevřen celoročně.
Po: Zavřeno
Út – Ne 10 – 16 hodin, poslední 
prohlídka je možná v 15.45 hodin.
www.betlemhornilidec.cz

Kaple sv. Huberta 

Valašská Senice je vesnice na 
samé hranici se Slovenskem. 

Podle ní je také pojmenována říčka 
Senice, která protéká celým Hor-
nolidečskem a nakonec se vlévá 
do Vsetínské Bečvy. 

Malá venička s necelými pěty sty 
obyvateli se může pochlubit řadou 
šikovných řemeslníků. Před něko-
lika lety například postavili místní 
tesaři otec se synem z vděčnosti  
a lokálního patriotismu nad vesnicí 
kapli zasvěcenou  sv. Hubertovi. 

Vzniklo zde odpočinkové místo. 
Stojí tam ze dřeva vytesaná so-
cha patrona tesařů sv. Josefa. Na 
unikátnosti tomuto místu dodáva-
jí malebné výhledy na zvlněnou 
krajinu moravského i slovenského 
Valašska. Je to vlastně poslední 
hřeben na české straně. Veškeré 
výhledy na východ už jsou na Slo-
vensko.

Jste na Valašsku poprvé?  
Betlém v Horní Lidči nabízí 
tipy na výlety po celém kraji 

Vsetín myslí na  
hendikepované děti
 

Hřiště přívětivé pro hendikepo-
vané děti či pro děti s poru-

chou autistického spektra je nově 
vybudováno na Vsetíně na ulici  
U Bečvy nedaleko splavu na Ohra-
dě. Hřiště obsahuje různé houpač-
ky včetně bezbariérových, trampo-
línu, lanovou pyramidu, věžičku se 
skluzavkou, pružinové houpadlo, 
naučné panely a samozřejmě mo-
biliář. 

KRÁTCE

První dáma mezi 
rozhlednami? 
Ta od Jurkoviče

Od roku 2012 turisté obdivují 
dřevěnou Jurkovičovu roz-

hlednu, která se tyčí nad městem 
Rožnov pod Radhoštěm. 

Věděli jste, že na rozhlednu jde 
vidět přímo z Masarykova náměstí 
a přesně z toho místa se tam do-
stanete za pouhých 45 minut pěš-
ky? Určitě si to přijeďte vyzkoušet  
a uvidíte, že rozhledna je krásná  
a magicky přitažlivá.  

V malebné obci Prostřední Beč-
va najdete unikátní přírodní 

koupací biotop, který zde vznikl  
z bývalé požární nádrže. 

Skládá se z velkého bazénu se 
svažitým dnem a hloubkou od 1,5 
metrů až 2,5 metrů a malého brou-
zdaliště se skluzavkou. Okolí kou-
pací plochy je řešeno kamínkovou 
dlažbou, deku si rozbalíte na při-
lehlé travnaté ploše nebo posedíte 
na kamenné lavici ve svahu. 

Na dnešní dobu se jedná o po-
měrně jednoduché vybavení, ale 
kouzlo tohoto areálu je někde jin-
de. Jedná se o koupaliště, které 
nepotřebuje žádnou chemii. Voda 
z plavecké části se přečerpává do 

sousedního jezírka, které je osá-
zené vodními rostlinami a stalo se 
domovem řady vodních živočichů. 

Vyčištěná voda potom odtéká ma-
lým potůčkem zpět do koupaliště. 

Díky biologické funkci rostlin 
není nutné do vody přidávat che-
mické a desinfekční přípravky  
a biotop je tak velmi vhodný i pro 
alergiky. Oblíbily si ho také rodiny 
s malými dětmi, které zde oceňují 
klid, dostatek stínu a přírodní vodu.  

Na areál biotopu navazuje bufet  
s občerstvením. Vstup na koupali-
ště je symbolický: 40 Kč dospělí, 
20 kč senioři a studenti, děti do 100 
cm 10 Kč. Koupaliště je pravidelně 
otevřeno v období letních prázd-
nin, mimo tyto měsíce dle počasí. 

Aktuální informace sledujte na 
www.facebook.com/biotopbecva.

Biotop na Bečvách, bezpečné koupání

Pohodová procházka 
ke skalním útvaru 
Jarcovská kula

Přírodní památka Jarcovská 
kula vyhlášená roku 1999 se 

nachází 800 m jihozápadně od 
obce Jarcová, ve výšce 425 m n. m. 
Jarcovskou kulu tvoří 8 m vysoký 
pískovcový skalní blok. Tato osa-
mocená skála představuje zbytek 
nejpevnější horniny, která oproti 
méně odolným horninám odolala 
intenzivnímu mrazovému zvětrá-
vání. 

Nenáročná procházka lesíkem  
z obce Jarcová k Jarcovské kule je 
příjemným zpestřením odpoledne. 
Pokud se toužíte pokochat krás-
ným výhledem, pokračujte další 
1,5 km po zelené turistické trase  
a Naučné stezce T. G. Masaryka až 
k rozhledně Jarcová. Dřevěná roz-
hledna nad obcí Jarcová se nachází 
v nadmořské výšce 476 m n. m., 
3 km jižně od Valašského Mezi-
říčí. Tato 15 metrů vysoká stavba  
z modřínového dřeva je celoročně 
přístupná. Z vyhlídkové plošiny 
ve výšce 11 m se návštěvníkům 
nabídne panoramatický rozhled na 
Valašské Meziříčí. 

Navštivte větrný
mlýn v Medůvce

Větrný mlýn Medůvka ve Va-
lašském Meziříčí je repli-

kou původního mlýna německé-
ho typu, zde stával do roku 1964. 
Původní mlýn z konce 19. století 
se používal k mletí mouky a šro-
tování obilí. Současný majitel po-
stavil jeho repliku podle historic-
kých fotografií. Nový mlýn má na 
výšku 7,5 metrů a větrné lopatky 
mají průměr 11 metrů. Mlýn sto-
jí u modré stezky vedoucí z Malé 
Lhoty do Brňova a po domluvě  
s majitelem se do něj lze i podívat. 

TIPY REDAKCE

DĚKUJEME ZA PODPORU:DĚKUJEME ZA PODPORU:



Strana 15TIPY NA VÝLETY NA VALAŠSKUValašské noviny - léto 2021

visit-valassko.cz

VALAŠSKÉ NOVINY, 5. vydání 1. června 2022, Vydává Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko – Destinační společnost Valašsko, Svárov 1080, 755 01 Vsetín jako svůj propagační  
materiál, Periodicita – 2x ročně, Evidenční číslo: MK ČR E 23926, Redakce: Mgr. Adéla Kousalová, Miroslav Urubek www.psaninamiru.cz, Grafická úprava: Miroslav Urubek,  
miraur@centrum.cz, Tisk: Gadvert, Foto: archiv Destinační společnost Valašsko, archiv města Rožnov p. R., Facebook. NEPRODEJNÉ, VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA

T
IR

Á
Ž

: 

Z různých míst regionu budou 
jezdit v letošní hlavní letní se-

zoně 2022 do Beskyd dva cyklo-
busy. Stejně jako loni bude jezdit 
Cyklobus Beskydy a letos nově se 
připojí Cyklobus Bečva. 

Oba pravidelné spoje budou jez-
dit od května do konce září. Cyk-
lobus Beskydy pojede z Nového 
Jičína na Pustevny, Bílou a Bum-
bálku, letos novinkový Cyklobus 
Bečva pojede z Hranic na Moravě 
směrem na Bumbálku a Bílou. 

U cyklobusu Beskydy, který vyrá-
ží z Nového Jičína, si cyklisté mo-
hou vybrat ze dvou variant, kam se 
nechat vyvézt. Od května do konce 
září budou o víkendech a během 
svátků do Beskyd jezdit dva spoje 
denně - jeden na Pustevny a druhý 
na Bumbálku a Bílou. V pátky se 
mohou nechat vyvézt na Pustevny. 

O prázdninách v červenci a srp-
nu, kdy je tradičně největší zájem o 
cyklobusy, bude spoj na Bílou za-

jištěn rovněž každý pracovní den. 
Zpáteční linka bude jezdit každý 
pátek z Pusteven (mimo červenec  
a srpen), o víkendech, svátcích a 
během celých prázdnin z Bílé. V 
takovém režimu bude cyklobus Be-
skydy fungovat až do konce září. 
Jízdní řád Cyklobusu Beskydy je 

k dispozici na stránkách dopravce.
Novinkový Cyklobus Bečva vy-

chází vstříc cyklistům, kteří se 
chtějí do Beskyd dostat ve smě-
ru od Hranic na Moravě. Cyklo-
bus Bečva bude jezdit od května 
do konce září na trase Hranice na 

Moravě - Valašské Meziříčí - Zub-
ří - Rožnov p.R. - Bumbálka - Bílá  
a zpět. 

Autobus s cyklo přívěsem pojme 
nejméně 24 jízdních kol. Nutná 
bude rezervace místa na kolo pře-
dem, tu je možné provést ve všech 
předprodejních kancelářích AMS 

a na webovém portále www.e-
-jizdenka.cz nebo www.idos.cz. 

Více informací k cyklobusům Be-
skydy a Bečva se dozvíte v turistic-
kém informačním centru Rožnov 
pod Radhoštěm i v dalších infor-
mačních centrech na Valašsku.

Cyklobusy Beskydy a Bečva míří do hor

Navštivte Helštýn, vrch v Rož-
novské brázdě o nadmořské 

výšce 385 m n. m. Nachází se se-
verovýchodně od Valašského Me-
ziříčí a západně od obce Krhová. 

Na vrcholu Helštýna se nachá-
zí památník obětem první a druhé 
světové války, který byl vybudo-
ván v roce 1948, a skupina tří pa-
mátných Helštýnských lip. 

Vrch nad Valašským Meziříčím si 
kvůli krásnému rozhledu do okolní 

krajiny oblíbil šlechtický rod Žero-
tínů, kterému zdejší panství kdysi 
patřilo. 

Do poloviny 19. století domino-
val vrchu barokní vyhlídkový leto-
hrádek Belveder.  

Od památníku je nádherný roz-
hled nejen na Valašské Meziříčí, 
ale i na okolní pásmo Beskyd od 
Jehličné po Radhošť, na Vsetínské 
a Hostýnské vrchy, až po Hranic-
ko-Odersko.

Přírodním pokladem Valašska 
je právem nazýván Choryň-

ský mokřad – největší mokřad na 
Vsetínsku. 

PĚŠKY NEBO NA KOLE
Tento ojedinělý přírodní skvost 

se nachází přibližně 6 kilometrů 
severně od Valašského Meziříčí, 
vstupní brány Moravskoslezských 
Beskyd a doposud byl tak trochu 
skryt před zraky veřejnosti. Nyní 
však tuto přírodní rezervaci můžete 
poznat podrobněji. 

V těsné blízkosti Choryňské-
ho mokřadu byly na pozemku ve 
vlastnictví Českého svazu ochrán-
ců přírody nainstalovány dva in-
formační panely, které pojednávají  

o fauně a flóře jedné z přírodo-
vědně nejzajímavějších lokalit na 
Vsetínsku.

Na rozlehlé ploše téměř 21 ha jsou 
chráněna unikátní mokřadní spole-
čenstva s výskytem řady zvláště 
chráněných druhů živočichů a rost-
lin. Svůj domov tu našlo přes třicet 

druhů vážek, několik druhů ohro-
žených motýlů i tzv. mokřadní stá-
lice v podobě rozmanité přehlídky 
obojživelníků – skokana zeleného, 
kuňky žlutobřiché nebo rosničky 
zelené.

Z ptactva jsou zde k vidění volav-
ky, lysky nebo chřástal vodní. Jako 
bezpečné místo pro svá hnízda si 
tuto oblast vybral i dravec moták 
pochop.

Pokud se budete chtít na tuto lo-
kalitu podívat, budete muset vyra-
zit do údolní nivy řeky Bečvy, kde 
se na katastrálním území města 
Choryně, tento přírodní skvost na-
chází. Lokalita je pro pěší nejlépe 
dostupná z obce Lešná, kudy pro-
chází i cyklotrasa č. 501.

Vrtule ve Valašském Meziříčím - svět her
Třípatrový dům her nabízí zázemí 
pro příjemně a užitečně strávený čas 
při hraní, tvoření a učení se zážit-
kem. Vyzkoušet si můžete ojedinělou 
hravou expozici „Kdo neviděl, neu-
věří!“, která vás vtáhne do světa op-
tických klamů a zrakových iluzí, in-
teraktivní výstava „Evropou křížem 
krážem“ představí formou několika 
samostatných her náš kontinent, „Hraví stavitelé“ vás zavedou do světa 
dřevěných kostek, kde se fantazii meze nekladou a s baterkou v ruce se 
můžete vydat prozkoumat spletitá zákoutí „Krtkova bludiště“, které se 
rozprostírá ve dvou místnostech. Lákavý je také průlez věží z přízemí 
do prvního patra. Svou hbitost a postřeh můžete vyzkoušet u velkých 
postřehových her. Chvilku klidu najdete v útulné kavárně, kde se můžete 
zároveň pobavit u jedné z desítek deskových her či vyzkoušet svůj um 
u záludných hlavolamů. Hry si můžete zakoupit v obchůdku. Více na 
https://zlatesipy.tomici.cz/ 

Dětský svět Velké Karlovice
Přijďte si užít herní labyrint pro nej-
menší v nově otevřeném DĚTSKÉM 
SVĚTĚ ve Velkých Karlovicích. 
Dvě patra zábavy nabízí čtyřprou-
dovou skluzavku, tobogán, prolézací 
popruhové podlahy, 12 zavěšených 
válců, prolézací klín s úchyty, pod-
lahu s balančními válci, rampy pro 
výlez do prvního patra, trampolínu, 
otočný válec s ostny, opičí dráhu nebo bazének s míčky, do něhož ústí 
tobogán. Více na https://vodnisvetvelkekarlovice.cz/ 

Dětské pohádkové lázně v Rožnově
Skluzavky, prolézačky, dětský kou-
tek nebo balónkový bazének si užijí 
vaše děti na ploše více než 1000 m2 
za každého počasí. Využít také může-
te velkou solnou křišťálovou jeskyni, 
ve které je 20 tun té nejkvalitnější 
himalájské soli. Školený personál 
připravuje také speciální aktivity for-
mou dětských dílniček, které vedou 
děti k rozvoji tvořivosti. Dětské zábavní centrum v Rožnově je ideálním 
místem, kde si může odpočinout celá rodina. Doporučujeme využít hlí-
dacích služeb pro děti, a zatímco si děti budou hrát v dětském centru, ro-
diče mohou vyzkoušet luxusní péči v Rožnovských pivních lázních nebo 
mořských lázních. A pokud máte rádi kvalitní moderní gastronomii, pak 
ji můžete ochutnat v restauraci Albert Málek v Rožnovském pivovaru. 
Více na https://www.pohadkovelazne.cz/

Dětské centrum Džungle Vsetín
 

Vydejte se do třípatrového prolé-
zacího labyrintu se skluzavkami 
a toboganem na ploše téměř 160 
m2, dětským koutkem pro ty nej-
menší s balónkovým bazénkem, 
kolotočem a dalšími atrakcemi. 
Pro rodiče je připraveno pose-
zení v příjemné kavárně s výhle-
dem do dětské prolézačky, kde si 

můžete dát kávu, dezerty, domácí limonády, sypané čaje a další 
dobroty. Můžete si tady užít i narozeninovou párty, příměstské tá-
bory,  nebo soukromé akce. Více na https://www.dzunglevsetin.cz/

Vodní svět Velké Karlovice
Ve Vodním světě si užijete zábavu ve 
vodě s partnerem, kámoškou i celou 
rodinou. Užít si můžete bazén s dél-
kou téměř 16 metrů, 50 metrů dlou-
hý světelný tobogán, vodní masážní 
lehátka, chrliče, perličky, lanové 
prvky a houpací záliv, vlnobití, dět-
ský bazén se skluzavkou a dalšími 
vodními prvky nebo relaxační whi-

rpool bazén. Ve vybraných dnech si můžete užít aqua aerobik a další 
aktivity. Součástí Vodního světa je i bistro, kde si po celý den můžete vy-
bírat z nabídky jídel, dezertů a nealkoholických i alkoholických nápojů.  
https://vodnisvetvelkekarlovice.cz/

KAM S DĚTMI KDYŽ VENKU PRŠÍ?

Helštýn – oblíbený turistický cíl

Choryňský mokřad, přírodní 
skvost středního Pobečví

Rozhledna Vartovna, 
naučná stezka plná 
historie a přírody

Naučná stezka Vartovna je 
dlouhá 7 km na svých 7 za-

staveních představuje zajímavosti 
a historii obcí Seninka, Valašská 
Polanka a dalších lokalit na trase.

Seninka je klidná obec s krásnou 
přírodou v okolí (květnaté louky, 
výskyt vzácných lesních orchidejí 
a mnoha druhů chráněných ptáků, 
sirný pramen, staré stromy,...). 

Dozvíte se zde i pár zajímavostí 
z dějin obce Valašská Polanka. Po-
měrně pestrá je také historie obce 
– od návštěvy císaře Josefa II., od 
níž se tradují některé místní názvy, 
až po udržované tradice v obci, 
např. sušení ovoce. Najdete zde  
i dochované zbytky valašské rou-
bené architektury. 

Cílovým bodem stezky je roz-
hledna Vartovna, která se nachází 
na vrcholku stejnojmenného kop-
ce.
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Valašsko - český slovník
aldamáš - pohoštění chasy 
při dožínkách
hyc, horúcno - velké horko
hafery, brusinky - borůvky
piovár - pivovar
lepák - ruční kosa upravená 
na sečení obilí
tŕn, trnka, karlátka, duran-
cija - švestka
psota, pluta - nečas
búření, hřmjení - bouřka
strk - příkrý svah, sráz
peň, (pň)-a – pařez, nahluch-
lý člověk 

glg – lok, hlt, doušek
gĺgať – lokat, hltat
hyd jakýsik – verbež
hyd, -u – drůbež; sebranka
hňápať – ztěžka, namáhavě 
chodit,  jíst, polykat (pejor.)
bloncať (sa) – kymácet se, 
pohupovat se; 2. potulovat se
bŕňať– poletovat s bzukotem
kosák– srp s hladkým ostřím
žnica– žena žnoucí obilí 
srpem
ostrévka – ostrev na sušení 
sena

osélka - kamenný brousek na 
kosu
kúbík - 1. nádobka na brou-
sek kosy
říka– říčka
sparno – vedro, horko, parno
friško - rychle

Valašské přísloví
„Z robú do světa, jag  
z žebřem do hory.“
Pro další akutní  
překladatelské oříšky  
navštivte www.valassky.cz

Podlesník na zelovém listě
tradiční a velmi oblíbené jídlo po celém Valašsku,  
přinášíme v jedné z mnoha variant

1kg brambor, lžička soli, 1/2 kyselého mléka nebo kyšky, 400g polo-
hrubé mouky, zelné listy, sádlo

Brambory uvaříme ve slupce, oloupeme a nastrouháme nebo rozmač-
káme. Přidáme sůl, kyšku a mouku a smícháme. Těsto by nemělo být 
ani příliš husté ani řídké. Zelné listy vymažeme sádlem a do nich na-
neseme vrstvu těsta. Pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů zhruba 
20 - 30 minut dozlatova, dokud se na povrchu nezačnou dělat puchýř-
ky. Z hotových podlesníků odstraníme zelový list a placky z obou stran 
pomažeme máslem. Dnes namísto zelných listů používají hospodyňky 
pečící papír.

tradiční recepty

Turistické informační centrum Vsetín Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín 
Tel.: +420 575 755 144 E-mail: ic.vsetin@mvk.cz Web: www.ic-vsetin.cz 

Informační centrum Velké Karlovice Velké Karlovice 299 756 06 Velké 
Karlovice Tel.: +420 571 444 039 E-mail: icentrum@velkekarlovice.cz Web: www.
velkekarlovice.cz 

Informační centrum Kohútka Lazy pod Makytou 1133 020 55 Slovensko 
Tel.: +420 571 160 800 E-mail: infocentrum@kohutka.info Web: www.kohutka.info 

Informační centrum Zvonice Soláň Bzové 325, 756 05 Karolinka Tel.: +420 
571 644 027, +420 604 824 274 E-mail: zvonice.info@seznam.cz Web: www.zvonice.eu 

Informační centrum Karolinka Muzeum sklářství a Galerie muzea sklářství 
Nábřežní 545, 756 05 Karolinka Tel.: +420 739 322 851 E-mail: ic@mukarolinka.cz 
Web: www.karolinka.cz 

Informační centrum Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 451 756 04 Nový 
Hrozenkov Tel.: +420 571 451 806, +420 606 783 442 E-mail: icnovyhrozenkov@
seznam.cz Web: www.novyhrozenkov.cz 

Informační centrum Horní Lideč Horní Lideč 370, 756 12 Horní Lideč Tel.: 
+420 737 701 047 E-mail: betlem@hornilidec.cz Web: www.betlemhornilidec.cz 

Informační centrum Pulčín Pulčín 13, 756 14 Francova Lhota Tel.: +420 571 
458 237 E-mail: infocentrumpulcin@seznam.cz Web: www.francovalhota.cz 

Turistické informační centrum Valašské Meziříčí Komenského 169 
757 01 Valašské Meziříčí Tel.: +420 571 684 558, +420 775 109 809 E-mail: info@info-
-vm.cz Web: www.info-vm.cz 

Turistické informační centrum Rožnov p. R. Masarykovo náměstí 131 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 652 444 E-mail: ic@roznov.cz Web: 
www.visitroznov.cz 

Informační centrum Valašská Bystřice Valašská Bystřice 318 756 27 
Valašská Bystřice Tel.: +420 571 646 295, +420 725 611 740 E-mail: icvalbystrice@
seznam.cz Web: www.valasskabystrice.cz 

Informační centrum a Icafé Zašová Zašová 809, 756 51 Zašová Tel.: +420 
734 447 239 E-mail: icafe@zasova.cz Web: www.zasova.cz/informacni-centrum-a-icafe
 
Informační centrum Prostřední Bečva Prostřední Bečva 272 756 56 
Prostřední Bečva Tel.: +420 571 643 229 E-mail: obec@prostrednibecva.cz Web: www.
prostrednibecva.cz 

Informační centrum Horní Bečva Horní Bečva 544 756 57 Horní Bečva 
Tel.: +420 571 645 249 E-mail: knihovna.becva@seznam.cz Web: www.hornibecva.cz

INFORMAČNÍ CENTRA NA VALAŠSKU

Téměř každý z nás chce své 
nejbližší, děti nebo kamará-

dy potěšit suvenýrem či drobností  
z výletu. Dobrým tipem, kde ta-
kovéto suvenýry pořídit, mohou 
být informační centra na Valašsku, 
která nabízejí rozmanitý sortiment 
tradičních valašských produktů  
a dárků, které si můžete zakoupit  
a uchovat si tak příjemnou vzpo-
mínku na návštěvu Valašska. 

Nabídka je rozmanitá, od typic-
ky turistických suvenýrů v podo-
bě vizitek, magnetek, turistických 
známek, přes mapy či pohledy, až 
k těm voňavějším v podobě čerstvě 
upražené kávy, dárkových sad sli-
vovice či ovocných pálenek nebo 
pravých valašských švestkových 
povidel, ale i svíček, zvonečků  
a dřevěných holubiček, valašských 
ponožek či klobouků. Inspirujte se 
nabídkou některých informačních 
center a zastavte se. Určitě si vy-
berete dárek, který vám připomene 
návštěvu Valašska, a též vás potěší.
IC Velké Karlovice: dřevě-
né magnetky rozhledny Miloňová 
nebo Karlovského muzea, náprstek 
se znakem obce Velké Karlovice, 

keramické srdíčko jako pozdrav  
z Velkých Karlovic, knihy Heleny 
Mičkalové: O čem si vyprávjajú 
Karlovjané, Co sa Karlovjanom 
stalo aj nestalo nebo Co si pama-
tujú Karlovjané, ale také štípané 
holubičky, mapa obce nebo kapes-
ní nožík. 
IC Betlém Horní Lideč: 
turistické známky a magnetky, 
voskové svíčky, dřevěná zvířátka, 
vyřezávané holubičky, dřevěné pří-
věsky, různé druhy papírových bet-
lémů nebo Betlémské oplatky.
TIC Rožnov pod Radh.: 
plechové a keramické hrnky, 
rožnovský bylinný čaj, svíčky  
s folklórním motivem, látkové taš-
ky nebo oblíbené štípané holubič-
ky.
IC Prostřední Bečva: Vizit-
ky, magnetky, zvonečky, sošky Ra-
degasta, pohledy nebo svíčky.
IC Zvonice Soláň: turistické 
známky, magnetky, mapy, knihy, 
turistické vizitky, keramika, hrníč-
ky, holubičky, kalendáře, zvoneč-
ky, vitráže, skleněné výrobky, dře-
věné, textilní hračky i bylinkové 
sirupy. 

TIC Vsetín: Valašské oplat-
ky, kovové nebo dřevěné valašky, 
krojované panenky v modrotisku, 
knihy O zbojníkoch a pokladoch, 

Josef Sousedík či Hrnčeku vař, 
ručně vyráběná mýdla nebo valaš-
ský klobouk, ale i polštářky a pro-
stírání s valašským motivem, háč-

kovaní andílci, dřevěné pastelky  
a píšťalky, pro děti dřevěné korálky 
a náramky nebo CD kapely NOCA  
a DARROCK. 
IC Karolinka: Výrobky stu-
dentů Střední uměleckoprůmys-
lové školy sklářské ve Valašském 
Meziříčí, jako jsou sklenění ptáčci, 
těžítka, vázy, skleněné zvonečky 
nebo tácky a skleničky, dále kera-
miku Kučerka – svíčky, hrnečky 
nebo zvonečky, ale i oblíbené dře-
věné pastelky či turistické vizitky. 
TIC Valašské Meziříčí: 
Čerstvě pražená zrnková káva, 
valašské ponožky s folklorními 
motivy, veselá švestková povidla  
a ovocné pálenky, dárková slivovi-
ce z Veselého Gruntu, modrotisko-
vé ručně vyráběné svíčky, sběratelé 
jistě ocení možnost zakoupit si hr-
nečky z ValMezu nebo čaje Mam-
ma Tea – Byliny z Beskyd. 
Novinkou letošní sezony je mož-
nost vyrazit si za drobný poplatek 
minci se znakem ValMezu, zakou-
pit si nové číslované keramické 
magnetky či novou turistickou vi-
zitku kostela ve Velké Lhotě.
Více na: www.visit-valassko.cz

Zastavte se ve valašských ÍČKÁCH a pořiďte 
si tradiční suvenýry nebo nápadité dárky


