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Valašsko, to není jen ob-
last s překrásnou pří-

rodou v horském prostře-
dí Javorníků a Beskyd, ale 
i území s dobrou infrastruk-
turou, která nabízí vyži-
tí pro cyklisty, pěší turisty, 
milovníky přírody a zimních 
sportů. Jsou to však i nově 
a moderně vybudované 
či zrekonstruované hotely  
a penziony, které nabízejí 
návštěvníkům kvalitní služ-
by i komfortní vybavení či 
neopakovatelné zážitky. 
Inspirujte se k návštěvě 
Valašska na webu www.
visit-valassko.cz, kde si 
můžete vybrat z výletů, 
sportovních aktivit, restau-
rací, ubytování či bohaté 
nabídky kulturních a spole-
čenských akcí. 

„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-
bližuje hlavní náplň činnosti Desti-
nační společnosti Valašsko Martina 
Hovořáková ze Sdružení obcí Mik-
roregionu Vsetínsko, jehož je desti-
nační společnost součástí a dodala: 

„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, Va-
lašska-Horního Vsacka, Středního 

Vsetínska a Hornolidečska, protože 
každá část je něčím typická a výji-
mečná.“

Destinační společnost také rea-
lizuje projekty financované z do-
tačních programů zaměřených na 
podporu rozvoje regionu. 

„Provozujeme také turistický por-
tál www.visit-valassko.cz, který 
nabízí nepřebernou nabídku tipů 
na výlety, volnočasové aktivity pro 
rodiny s dětmi, aktivní seniory, ale 
i rad, kde prožít víkend či celou do-
volenou nebo si užít sportovní akti-

vity v létě i zimě. Na webu najdete 
zkrátka kompletní nabídku ubyto-
vání, wellness služeb, restaurací  
a tipů, jak a kde si na Valašsku užít 
neopakovatelné chvíle s rodinou  
a přáteli,“ doplnila Martina Hovo-
řáková. 

K dalším aktivitám společnos-
ti patří také vydávání Valašských 
novin, cykloturistických map, zim-
ních skitouringových tras a tema-
tických prospektů o Valašsku, ale 
i příprava oblíbené regionální hry 
Poznáváme Valašsko s medvědem 

Jurou nebo příprava Turistického 
průvodce po Valašsku.
O nás
Destinační společnost Valašsko 
vznikla v roce 2017 pod Sdružením 
obcí Mikroregionu Vsetínsko. Des-
tinační společnost je financov
ána zejména z dotace Zlínského kra-
je, ze tří největších měst na Valaš-
sku – Vsetína, Valašského Meziříčí  
a Rožnova pod Radhoštěm,  
z vlastních prostředků SOMV, 
ale i příspěvků ostatních mik-

roregionů na území Valašska.  
Další financování je zajištěno  
v rámci aktuálních dotačních titu-
lů, které se destinační společnost 
snaží aktivně využívat. 

Od roku 2019  je Destinač-
ní  společnost Valašsko oficiál-
ně certifikovanou oblastní des-
tinační společností, která krásy 
a možnosti Valašska prezentu-
je na veletrzích cestovního ru-
chu jak v České republice, tak  
i v zahraničí (ak).
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Horské hřbety Vsetínských Beskyd, Ja-
vorníků, Hostýnských vrchů a Morav-

skoslezských Beskyd jsou turistickým rá-
jem. V každém ročním období se tady najde 
řada možností pro zábavu, sportovní vyži-
tí i relaxaci. Nově si můžete užít Valašsko  
a Beskydy ještě více, díky zážitkové kartě 
hosta BESKYDY VALAŠSKO CARD. 

Poznejte kouzelné Valašsko a fantastické Besky-
dy při výletech v každém ročním období a využijte  
k tomu velké množství výhod, které vám nabízí zá-
žitková karta BESKYDY VALAŠSKO CARD.  

„Díky kartě můžete čerpat výhody od více než stovky 
zapojených subjektů na zvýhodněné ubytování, vstupné 
do muzeí, galerií, zámků, památek, na služby wellness  
a masáže, vstupy na koupaliště, do sportovních či ski 
areálů, ale třeba i do kina,“ vyjmenovává výhody kar-
ty Adéla Kousalová z Destinační společnosti Valašsko, 
která tento projekt na Valašsku koordinuje.

Zážitkovou kartu získáte zdarma u smluvních ubyto-
vacích partnerů při ubytování na dvě a více nocí, nebo 
za 99 korun ve vybraných Turistických informačních 
centrech. Karta je platná 12 měsíců od aktivace, mů-
žete ji tedy využívat opakovaně při všech výletech 
do oblasti Valašska a Beskyd. S kartou BESKYDY  
VALAŠSKO CARD můžete využít to nejlepší z obou 
regionů a zároveň ušetřit peníze i čas. Výhodou karty 
je rychlé odbavení na pokladnách, slevy 20 % a více 
a další bonusy. Výhody lze získat předložením karty 
v provozovnách uvedených na www.beskydycard.cz, 
v brožurce a na místech označených logem Beskydy 
Valašsko Card. 

Přejeme Vám příjemný pobyt a mnoho skvělých zá-
žitků. Více informací a kompletní seznam poskytova-
telů služeb, který se stále rozšiřuje a aktualizuje nalez-
nete na www.beskydy-valasskocard.cz. 

Destinační společnost Valašsko pomáhá 
rozvoji cestovního ruchu v regionu

Užijte si fantastické zážitky 
s BESKYDY VALAŠSKO CARD

www.beskydy-valasskocard.cz

Fantastické Beskydy
Kouzelné Valašsko
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KDY VYJDEME 
PŘÍŠTĚ?

Šesté vydání Valašských 
novin vyjde 1. června  
2023. Už teď se můžete 
těšit na tipy výletů z celého 
Valašska. REDAKCE

Výhledy do valašské 
krajiny, příroda Puste-

ven, momentky z běžkař-
ských tras, pletení koší-
ků, čepení nevěsty, lezení 
po skalách nebo zasněže-
né kapličky byly motivy 
fotografií, které zasílali 
soutěžící do Fotosoutěže 
2022 VYFOŤ VALAŠSKO  
A VYHRAJ. 

Soutěž v červenci letošního 
roku vyhlásila Destinační spo-
lečnost Valašsko, která je sou-
částí Sdružení obcí Mikroregio-
nu Vsetínsko. Během tří měsíců 
zaslali soutěžící v rámci katego-
rií Příroda na Valašsku, Sportov-
ní vyžití na Valašsku a Tradice 
na Valašsku celkem 120 fotogra-
fií, ze kterých členové pracovní 
skupiny vybrali ty vítězné.  

SOUTĚŽÍTE S NÁMI
„Velmi nás potěšily zaslané fo-

tografie, protože mnohé z nich 
skvěle zachycují typickou va-
lašskou krajinu, tradice a velké 
množství sportovních aktivit, 
a mohou tak být inspirací pro 
všechny návštěvníky Valašska. 
Potěšilo nás také, že místa, ze 
kterých některé fotografie po-
cházejí jsou tipy z naší oblíbené 
Regionální hry Poznáváme Va-
lašsko s medvědem Jurou, která 
probíhala od června do září,“ 
uvedla Martina Hovořáková, 
předsedkyně Rady Sdružení 
obcí Mikroregionu Vsetínsko.

 

Poslali jste 120 snímků
Zároveň pro Valašské noviny 

prozradila, kolik fotografií v le-
tošním ročníku soutěžící poslali. 

„Do fotosoutěže se zapo-
jilo téměř 70 autorů, kteří 
zaslali 120 fotografií. Pod-
mínky fotosoutěže splnilo  
92 fotografií. Nejvíce fotografií 
soutěžící zaslali do kategorie 
Příroda na Valašsku a to celkem  
52. Do kategorie Tradice na 
Valašsku zaslali 22 fotografií  
a 18 fotografií pak do kategorie 
Sportovní vyžití na Valašsku,“ 
dodala.

Vítězné fotografie jsou zve-
řejněny na webu  www.visit-va-
lassko.cz a budou použity k pro-
pagaci Valašska v regionálních 
médiích, na sociálních sítích 
nebo v tištěných materiálech. 

Všem autorům vítězných foto-
grafií byla stejně jako v minu-
lých ročnících zaslána finanční 
odměna. (ak)

Na Pustevny, k rozhled-
ně Ztracenec, k prame-

ni Rožnovské Bečvy, kolem 
kapliček Javornickými kop-
ci, na rozhlednu Miloňo-
vá, ze Soláně kolem jezer, 
ale i okolo Vsackého Cábu 
či po zděchovských lúkách 
provede milovníky zimních 
sportů propagační materiál 
SKITOURONGOVÉ TRASY 
VALAŠSKA, který pro zimní 
sezonu 2022/2023 připravi-
la Destinační společnost Va-
lašsko. Všichni zájemci jej 
naleznou od poloviny pro-
since v nabídce informač-
ních center na Valašsku.  

Území Vsetínských Beskyd  
a Javorníků nabízí nespočet míst, 
která můžete na skialpinistických 
lyžích navštívit. Že nevíte, co je 
skitouring a skialpinismus? Skial-
pinismus je poměrně nová atraktiv-
ní sportovní a volnočasová zimní 
disciplína. Díky speciálním lyžím  
s funkcí uvolněné paty lyžařské 
boty a na skluznici nalepeným 
stoupacím pásům můžete pro-
žít neuvěřitelné chvíle harmonie  

a klidu uprostřed valašských hor. 
Skitouring je nejlehčí forma skial-
pinismu, kdy nebudete muset ab-
solvovat náročné a exponované 
horské terény.

Propagační materiál Skitourin-
gové trasy Valašska nabízí celkem  
11 tras, které vedou po pláních 
zasněžených horských luk, kolem 
valašských roubených chalup, kap-
liček, přes hřebeny s nádhernými 
vyhlídkami na Beskydské, Fat-
ranské i Tatranské velikány. Trasy 
jsou navrženy tak, aby vedly kolem 
horských hospod, hotelů a bister, 
kde si můžete vybrat z bohaté na-
bídky specialit valašské kuchyně. 

Propagační materiál Skitourin-
gové trasy Valašska byl vytvořen  
v rámci projektu „Tvorba produk-
tu aktivní formy cestovního ruchu  
v návaznostech na udržitelnost ces-
tovního ruchu v turistické oblasti 
Valašsko“ realizovaného za při-
spění prostředků státního rozpočtu 
České republiky z programu Mini-
sterstva pro místní rozvoj. 

Tipy na SKITOURINGOVÉ  
TRASY VALAŠSKA najdete  
v každém ÍČKU

11 tras – 128 km

 
poznáte drsnou, Tradice na Valašsku -  1. místo Petr Daněk, Děti Valašska, VMP

Příroda na Valašsku - 1. místo Martin Nerodil, Seno, Velké Karlovice

Sportovní vyžití na Valašsku - 1. místo Marie Hajdová Lezení, Medůvka 

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

Fotosoutěž 2022 VYFOŤ VALAŠSKO  
A VYHRAJ zná své vítěze
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Koledy, vůni punče, před-
vánoční jarmark, bohatý 

kulturní program, ale i dal-
ší překvapení nabídnou le-
tošní Veselé vánoční hody 
na Vsetíně, které se budou 
na náměstí Svobody konat 
od pondělí 19. do pátku  
23. prosince. 

Pět předvánočních dní nabídne 
program bohatý na hudební vy-
stoupení dětí ze vsetínských zá-
kladních či mateřských škol, ale  
i zvučná jména interpretů, jako 
Heidy Janků, Laura a její tygři 
nebo Leona Machálková. 
Tradiční Živý Betlém
a zpívání valašských koled 
Čtvrtek 22. prosince bude patřit 

Živému Betlému a speciálnímu vá-
nočnímu videomappingu na budo-
vu vsetínské zdravotní školy. 

V předvečer Štědrého dne vánoč-
ní atmosféru dotvoří tradiční Zpí-
vání koled se Vsacanem na Dolním 
náměstí. 

Vánoční jarmark nabídne pochu-
tiny, sladké či slané pokrmy, medo-
vinu, punč, svařené víno, klobásky 
či sýry, zkrátka vše, co k vánoční 
atmosféře neodmyslitelně patří. 
O silvestrovské noci
se bude tančit všude
Silvestrovský podvečer nabídne 

na prostranství před domem kul-
tury na Vsetíně veselou a hravou 
show známých tanečníků Honzy 
Ondera a Natálie Otáhalové. 

Taneční show od 18 hodin zpří-
jemní Silvestr všem dětem i všem, 
kteří rádi tančí. 

Devatenáctá hodina odstartuje 
silvestrovský ohňostroj pro děti  
i dospělé. 

Více na www.dkvsetin.cz

Předvánoční čas zpestří na Vsetíně 
tradiční Veselé vánoční hody

Mikulášská družina opět po roce navštíví 
všechny hodné děti ze Vsetína. V pátek 

2. prosince zavítá Mikuláš s andílky i čerty 
do centra města, na Svárov, a také od 8 do 
11.30 hodin na koňském povozu do vsetín-
ských mateřinek. 

Odpoledne Mikulášského dne přinese na Svárově 
program pro děti i rozsvícení vánočních stromečků. 
Děti budou moci poslat dopis Ježíškovi Andělskou 

poštou nebo se nechat zvážit na čertovských vahách. 
V podvečer okolo 16. 30 hodin rozsvítí Mikuláš vá-

noční stromy na Náměstí Svobody a po společném 
přesunu zvonečkovým průvodem také na Dolním ná-
městí. 

Mikulášský den bude doprovázet od 9 do 17 hodin 
Mikulášský jarmark, hudebně program obohatí stylo-
vá kapela Čertovka ze Střelné nebo kapela Valašská 
žízeň. Více na www.dkvsetin.cz

Mikulášský den na Vsetíně slibuje 
zábavu pro děti i dospělé

NOVOROČNÍ KONCERT
Čtyř tenoři zazpívají
muzikálové árie

Nový rok na Vsetíně kulturně 
zahájí v neděli 8. ledna od  

17 hodin ve velkém sále vsetínské-
ho domu kultury tradiční Slavnost-
ní novoroční koncert muzikálový-
mi áriemi či hity Karla Svobody 
v podání známého uskupení Čtyři 
Tenoři ve složení Marian Vojtko, 
Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal 
Bragagnolo. 

Ve společném programu se spo-
lu s nimi představí také smyčcové 
kvarteto Unique Quartet. 

Více na www.dkvsetin.cz

Vsetínská knihovna,
místo pro zábavu, 
vzdělávání a odpočinek

Víte, že některých služeb Masa-
rykovy veřejné knihovny Vsetín 
můžete využít i bez registrace?

V K klubu ve 3. patře budo-
vy na Dolním náměstí a v TIC 
Vsetín je možné využít dobíje-
cí stanice pro mobilní zařízení,  
k internetu se můžete připojit pro-
střednictvím wifi. V prostorách 
knihovny je možné postarat se  
o základní potřeby – přebalení ma-
lých dětí, nakrmení včetně ohřevu 
jídla, můžete si uvařit kávu nebo 
čaj. K dispozici je dostatek četby  
i deskových her a hracích koutků 
pro děti. Knihovna umožňuje pří-
stup k počítačům, veřejnému inter-
netu, kopírování a tisku. 

Tipy pro rodiče malých  
i větších dětí přiná-

ší nová aktivita Destinační 
společnosti Valašsko, kte-
rou jsou MALÍ VÝLETNMÍCI. 
Máte doma děti a přemýšlí-
te, jak si s nimi užít víken-
dy nebo prázdniny v příro-
dě nebo kam se vydat, když 
počasí procházkám v příro-
dě nepřeje? Inspiraci může-
te nabrat právě u MALÝCH 
VÝLETNÍKŮ, kteří přináší 
rozmanitou nabídku tipů na 
výlety a další aktivity i pro 
ty nejmenší dobrodruhy. 

Valašsko nabízí kromě mnoha 
zajímavých míst k výletům, nauč-
ných stezek či tras vhodných i pro 
rodiče s dětmi v kočárku, také mís-
ta, kam zajít s malými dětmi, když 
počasí výletům do přírody nepřeje. 

Inspiraci najdete u MALÝCH 
VÝLETNÍKŮ na webových strán-
kách www.visit-valassko.cz v sek-
ci Místa, kde je popsána více než 
dvacítka výletů, kam vyrazit s ma-
lými dětmi na výlet. 

Zavítat tak třeba můžete do Kar-
lovského muzea a galerii dřevě-
ných soch v Pluskovci, ke zříce-
nině hradu Rožnov, vydat se po 
stopách Broučků do Velké Lhoty, 

užít si krásné Pustevny, zavítat do 
Zámku Vsetín nebo Zámku Kin-
ských, ale třeba také k Pohádko-
vému orloji v Zašové. U každého 
výletu je popis trasy, délka a její 
náročnost, mapa, možnosti občer-
stvení, zajímavosti poblíž místa, 
ale i možnosti parkování případně 
další informace. Zažijte společně 
rodinná dobrodružství na Valašsku 
s MALÝMI VÝLETNÍKY.

Hledáte tipy na výlety s nejmenšími 
dětmi? MALÍ VÝLETNÍCI napoví

Ve čtvrtek 15. prosince si 
na Vsetíně v Masarykově 

veřejné knihovně připome-
nou 78. výročí úmrtí Josefa 
Sousedíka, nezapomenutel-
ného vynálezce, podnikate-
le, veřejného činitele, vlas-
tence a hrdiny zastřeleného 
při výslechu 15. prosince 
1944. 

Vzpomínkový večer se koná za 
účasti mnoha zajímavých hostů 
včetně syna Tomáše Sousedíka, 
Martina Pátka, Jiřího Kohutky 
a dalších ve společenském sále 

knihovny na Dolním náměstí od  
18 hodin. 
Josef Sousedík
Josef Sousedík se vyučil ve 

vsetínských továrnách jako strojní 
zámečník a elektromontér. První 
světovou válku prožil v technic-
kém oddělení na 
ruské a italské 
frontě. Po vál-
ce si na Vsetíně 
otevřel vlastní 
živnost, kterou 
postupně rozšiřo-
val, až roku 1926 

vznikl podnik Josef Sousedík, 
Elektrotechnická továrna, Vsetín, 
Morava, který zaměstnával na dvě 
stovky zaměstnanců. 

Josef Sousedík vynalezl 50 pa-
tentů uznávaných po celém světě 
a přezdívalo se mu též Moravský 
Edison. Roku 1926 založil Občan-
skou stranu a v letech 1927 a 1938 
byl zvolen starostou Vsetína. Za  
2. světové války patřil k vedoucím 
osobnostem protifašistického od-
boje na Valašsku.

www.osobnostivalasska.cz
Foto: Muzeum regionu Valašsko

Připomeňte si Moravského Edisona Josefa Sousedíka NENECHTE SI UJÍT

IC Zvonice Soláň 
zve na flašinetáře 
a vánoční pečení
11. prosince 2022  Vánoční 
pečení perníčků - pečení a zdobení 
perníčků. Tradiční ukázka peče-
ní a zdobení perníčků v kachlo-
vých kamnech nejen pro děti, ale  
i všechny, co se těší na vánoční čas 
s hudebním doprovodem.
28. prosince 2022  Vánoční 
koncert - Flašinetáři.  Koledy ne-
jen české a slovenské, ale i zahra-
niční, písničky o zimě, o čekání na 
Vánoce.
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VALAŠSKO – HORNÍ VSACKO – RÁJ BĚŽKAŘŮ
Valašsko – Horní Vsac-

ko má díky své poloze 
a nadmořské výšce ideální 
předpoklady pro zimní ly-
žařskou turistiku. Na území 
vymezeném podkovou ma-
sivu hor Vsetínských Bes-
kyd a Javorníků je v zimním 
období udržováno více než 
150 kilometrů tras pro běž-
kaře. Na své si přijdou jak 
milovníci klasického stylu, 
tak i bruslaři. 
Velké Karlovice
Hlavním centrem běžeckého ly-

žování jsou Velké Karlovice, kde 
se hřebeny zmíněných hor spojují 
do tzv. Velké podkovy. Hřebeny  
a svahy v srdci Beskydských hor  
v zimě nabízí upravené sjezdo-
vé tratě a také nespočet kilometrů 
značených běžeckých a turistic-
kých tratí s různými stupni obtíž-
nosti. Dvě desítky hotelů, penzionů  
a restaurací jsou schopny nabíd-
nout své kvalitní ubytovací kapaci-
ty, služby a pohostinnost. 

O tom, že jsou zde stopy a ly-
žařská atmosféra naprosto skvělé 
svědčí oblíbenost lyžařského mara-
tonu „Karlovská padesátka“, která 
se dlouhodobě řadí v České repub-
lice z hlediska návštěvnosti, kvality 

tratí a bezchybné organizace, hned 
za světově proslulou Jizerskou pa-
desátku.
Vsacký Cáb
Dalším významným centrem bě-

žeckého lyžování je Nordic ski 
centrum na Vsackém Cábu. Ten 
je zároveň nejvyšším katastrálním 
místem správního centra Valašska, 
města Vsetína. Tři stávající XC 

okruhy navazují na tratě udržované 
na katastru obce Valašská Bystřice 
a na své si přijdou všichni milovní-
ci tohoto sportu, ať začátečníci či 
pokročilí.

Nordic ski centrum Vsacký Cáb 
se nachází 8 km severně od Vsetína 
a 13 km od přehrady Bystřička, na 
západním konci hřebene Vsetín-
ských Beskyd v nadmořské výšce 

842 m n. m. Pod vrcholem Vsacké-
ho Cábu se rozkládá přírodní rezer-
vace Kutaný. 

Okruhy kolem hotelu Vsácký 
Cáb: Malý okruh (2,7 km), Velký 
okruh (5,7 km), a pak jejich kom-
binace, malý okruh 1,8 km.
Zděchov
Nově etablovanou destinací na 

mapě Skiregionu Valašsko jsou 
tratě v obci Zděchov. Ty přechá-
zejí do sousedního Hornolidečska  
a díky jedinečné poloze obce, se 
z ní můžete vydat na běžkách sle-
dovat třeba panorama Pulčínských 
skal. Každoročně se zde také koná 
Zděchovská třicítka.
Hřebenovky
Celá oblast je propojena udržova-

nými stopami především po vyhlá-
šených hřebenovkách. Ze Vsetína 
přes Vsacký Cáb, dále na Valaš-
ský Olymp – Soláň, na Vysokou  
a Bumbálku, kde Vsetínské Besky-
dy střídají nádherné Javorníky. Po 
těch přes Kasárna až na Kohútku. 
Komu toto nestačí, může na Kasár-
nách vyzkoušet stopy upravované 
slovenskými partnery, které vedou 
po hřebeni přes Jakubovský vrch až 
do Rieky. Tak neváhejte a vyrazte na 
běžky k nám. Aktuální stav běžec-
kých tratí můžete sledovat na webu  
www.valassko-hornivsacko.cz 
nebo na www.bilestopy.cz.
Dodržujte pravidla a do-
poručení Horské služby. 
Buďte ohleduplní! 

Telefon Horská služba
+420 1210 

NON-STOP SOS

Na oblíbenou trojici akcí připomí-
nající lidové zvyky, jež se na Va-

lašsku dodržovaly a stále dodržují  
v rámci významných událostí zimy, se 
mohou těšit návštěvníci Muzea regio-
nu Valašsko na Zámku Vsetín. 
Advent
Adventní program odstartuje na vsetínském 
zámku zajímavá výstava fotografií Od adventu 
po fašanky, zachycující valašské zimní obyče-
je v krásných fotografiích Miroslava Pinďáka, 
Martina Křižky a Martina Trčky, a navštívit ji 
můžete až do 26. února 2023.
Zámecké adventní kouzlení
Na neděli 11. prosince od 14 do 17 hodin zve 
Muzeum regionu Valašsko na jednu z největších 
akcí svého kulturního kalendáře – Zámecké ad-
ventní kouzlení. Přijďte si užít příjemnou před-

vánoční atmosféru a odpoledne plné lidových 
zvyků, tvoření i jarmarečního veselí.

Zámecký masopust a Velikonoce
V únoru 2023 si nenechte ujít tradiční víkendo-
vý Zámecký masopust, jež láká na veselý pro-
gram plný fašankových tradic, dobrot a lidové 
zábavy. V březnu pak přijdou na řadu oblíbené 
Velikonoce na zámku, které nabídnou spoustu 
zábavy pro všechny generace, včetně nezbytné-
ho Vynášení Mařeny a přivítání jara.
Výstavy
Během zimy se můžete těšit i na spoustu dalších 
akcí a také zajímavé výstavy. Aktuálně probíhá 
na zámku Vsetín rozsáhlá multioborová výstava 
Jak se do lesa volá, kterou v březnu 2023 doplní 
nejlepší fotografie z prestižní mezinárodní sou-
těže Interfotoklub Vsetín a od 11. března i úžas-
né výtvory z legendární stavebnice CHEVA. 

Při návštěvě zámku Vsetín rozhodně nevy-
nechejte ani rozsáhlou expozici o Valašsku 
Živá paměť regionu, prohlédněte si živé ryby  
v Akváriu řeky Bečvy, zavítejte do dob stře-
dověkých rytířů v Templářském sklípku  
a užijte si kouzelnou vyhlídku z 60 metrů vy-
soké zámecké věže na Vsetín a okolní kopce.  
Více na www.muzeumvalassko.cz 

Vydejte se s Muzeem regionu 
Valašsko za tradicemi našich předků

RELAXUJTE STYLOVĚ

Po dobré lyžovačce 
přijde vhod sauna

Navštivte Městské lázně Vsetín 
a užijte si po dobré lyžovačce 

příjemnou finskou saunu s aroma-
terapií nebo parní saunu. 

Návštěvníkům je k dispozici také 
ochlazovací bazének, venkovní te-
rasa s lehátky a pohodová relaxační 
zóna pro odpočinek. V přízemí bu-
dovy městských lázní můžete vyu-
žít také 25 metrů dlouhý plavecký 
bazén, relaxační bazén s podvodní 
masážní lavicí a Whirpool. 

Děti jistě uvítají téměř 100 metrů 
dlouhý tobogán s dojezdovým ba-
zénkem, brouzdaliště nebo dětský 
bazén s hříbkem.  

ČÍSLO ZIMY

150
NA HORNÍM VSACKU, 
TEDY V HORNÍ ČÁS-
TI POVODÍ VSETÍNSKÉ 
BEČVY, NAJDETE NA 150 
KILOMETRŮ UPRAVE-
NÝCH BĚŽECKÝCH TRAS. 
NEJOBLÍBENĚJŠÍ JSOU 
HŘEBENOVKY A ÚDOLÍ 
VELKÝCH KARLOVIC.
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MIKULÁŠSKÝ JARMARK S ROZSVĚCENÍM VÁNOČNÍHO 
STROMU BUDE NA NOVÉM NÁMĚSTÍ

MIKULÁŠ S ANDĚLSKOU DRUŽINOU přivítají v pátek 2. prosince na novém náměstí ve Valašském Meziříčí 
všechny děti, pro které budou mít tradičně připravené sladkosti. Součástí svátečního dne bude také rozsvícení 
vánočního stromu, kterému bude předcházet vánoční program, mikulášská družina či Mikulášský jarmark s tra-
dičními vánočními dobrotami a zbožím.

Nové valašskomeziříč-
ské náměstí bude le-

tos od pátku 16. do pátku  
23. prosince opět dějištěm 
akce Vánoce ve ValMezu. 

Návštěvníci se mohou těšit nejen 
na tradiční vánoční trhy s dopro-
vodným kulturním programem, ale 
také nabídku vánočního zboží, vo-
ňavých specialit včetně nápojů či 
trdelníků. 

Přijďte se vánočně naladit a pří-
padně i dokoupit poslední dárečky 
pro své blízké, prodejní domeč-
ky budou otevřeny každý den od  
10 do 18 hodin.
Starodávná tradice 
zahajuje Vánoční období
Vánoční trhy jsou pouliční trhy 

pořádané během adventu, spojené 
s oslavou Vánoc a začínají obvykle 
čtyři týdny před Štědrým dnem. 

Vznikly ve středověku, v němec-
kých a rakouských městech, odkud 
se rozšířily do celého křesťanského 
světa. 

V průběhu času se trhy staly ne-
dílnou součástí vánočních tradic  
a pro mnoho lidí jsou vánoční trhy 
zahájením Vánoc. 

Původně ale vánoční trhy sloužily  
k tomu, aby se lidé na začátku zim-
ního období zásobili především po-

travinami, teplým oblečením a dal-
šími potřebami nutnými pro přežití 
zimy. 

V současnosti jsou vánoční trhy 
místem setkávání na slavnostně 
vyzdobených náměstích, možnos-
tí nakoupit vánoční dárky a zboží  
s vánoční tematikou a užít si vá-
noční atmosféru u koncertů a vy-
stoupení pod širým nebem, s vůní 
vánočních specialit a nápojů.

Přijďte si užít Vánoce ve ValMezu

Udělat něco pro své zdraví a záro-
veň navštívit nejzajímavější místa 

Valašského Meziříčí a jeho okolí může 
nyní každý díky nově vyznačeným 
stezkám. Ve Valmezu vznikla šestice 
nordic walkingových stezek pod názvy 
Procházka kolem Bečvy, Procházka 
za frgály, Helštýn a Obora, Vycházka 
k rybníčku, Vrchovinou k Veselskému 
vleku a Valmez kolem dokola.

V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

Stezky byly navrženy tak, aby vyhovovaly 
všem. Občané i návštěvníci města si mohou 
vybrat jak krátké a nenáročné trasy, tak i delší  
s různým převýšením. 

V terénu jsou značeny barevnými čtverci na 
sloupech či značkách. Zájemci si v turistickém 
informačním centru mohou vyzvednout tištěné-

ho průvodce s mapami stezek, případně vypůjčit 
nordic walkingové hole, a mohou začít objevo-
vat město a okolí. 

Trasy jsou koncipovány tak, aby chodci na ka-
ždé z nich navštívili některou z místních zajíma-
vostí. Pět stezek začíná u informačního centra, 
šestá na autobusovém nádraží. 

Průvodce je dostupný také na webových strán-
kách města. Projekt nordic walkingových stezek 
byl částkou bezmála 87 tisíc korun podpořen  
z finanční odměny ve výši 300 tisíc korun, kte-
rou město získalo společně s Cenou Makropulos 
2021 za dlouhodobou práci v oblasti podpory 
kvality života a potřeb seniorů. 

Zbývající částka byla použita na vybudování 
nového pétanquového hřiště v blízkosti Klubu 
seniorů Valašské Meziříčí a také k vytvoření 
situačních videospotů k přípravě na stáří – Co 
mám dělat, když… 

Ve Valmezu vznikla šestice stezek pro nordic walking 

RECEPT PRO VÁS
Upečte si linecké 
cukroví s Mlékárnou 
Valašské Meziříčí 
Ingredience: 250 g hladké 
mouky, 100 g tuku, 60 g mouč-
kového cukru, 1 žloutek, 1 lžíce 
rumu, citronová kůra, trochu Bí-
lého jogurtu z Mlékárny Valašské 
Meziříčí, zavařenina na slepování. 
Postup přípravy: Ze všech su-
rovin vypracujeme vláčné těsto. 
Podle potřeby přidáme Bílý jogurt 
z Mlékárny Valašské Meziříčí. Ho-
tové těsto necháme v chladu odpo-
činout, potom vykrajujeme libo-
volné tvary a v předehřáté troubě 
pečeme. Hotové slepujeme pikant-
ní zavařeninou.

Vodní radovánky 
i v zimě si užijete 
v bazénu ve ValMezu

Rychlou adrenalinovou jízdu 
tobogánem, dovádění v prou-

du, houpání se na vlnách, relax na 
perličkovém lehátku nebo masáže 
pod vodními chrliči si mohou užít 
návštěvníci rekreační bazénové 
haly krytého bazénu ve Valašském 
Meziříčí. 

Kondiční plavci ocení 25metrový 
plavecký bazén se šesti drahami. 
Rodiny s dětmi čeká relax v rekre-
ačním bazénu s různými atrakcemi 
a tobogánem. Návštěvníci si užijí 
také solnou vířivku a pro nejmenší 
je připravený mělký dětský bazé-
nek ve tvaru plachetnice.

Na své si přijdou i milovníci sau-
nování. Moderní wellness centrum 
v 1. patře nabízí uklidňující a rela-
xační prostředí v pěti různých sau-
nách včetně finské a infrakabiny. 
Ochlazení je k dispozici v bazénku 
nebo pod sprchami, a zážitek lze 
umocnit koupelí ve wellness whi-
rpoolu. 

Provoz je během týdne rozdělen mezi 
muže, ženy a společný pobyt. Infor-
mace na www.bazenvm.cz.

NÁŠ TIP

V Loučce lákají 
na netradiční verzi  
narození Ježíška

Přijďte se slavnostně naladit  
v sobotu 24. prosince v dopo-

ledních hodinách do parku Ředi-
telství Lesů a statků Tomáše Bati 
v Loučce, kde na vás bude čekat 
ŽIVÝ BETLÉM. 

Těšit se můžete na hrané předsta-
vení vánočního příběhu s živými 
zvířátky a koledami. 

Přijďte na Štědrý den zhlédnout 
netradiční verzi příběhu o narození 
Ježíška do obce Loučka, budete se 
moci zapojit do slavnostního prů-
vodu, společně prožít kouzelnou 
atmosféru Štědrého dne a domů si 
odnést Betlémské světlo.
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Nová Naučná stezka představí 
historii městských lesů ValMezu

Nová naučná stezka, provázející zajímavými místy měst-
ských lesů, vzniká ve Valašském Meziříčí. 

Na trase dlouhé 4,2 km budou turisté mít možnost seznámit se s historií 
místních lesních cest a stezek, jako jsou Umrlčí lesní stezka, Lesní stezka 
Rybárka, Obrázková lesní cesta nebo Lesní cesta Handlová. 

Návštěvníci naučné lesní stezky se budou moci seznámit s historickými 
zajímavostmi prostřednictvím informačních tabulí, odpočinout si v dře-
věných altáncích, zahrát si lesní piškvorky nebo se vyfotit s dřevěnou 
vyřezávanou sochou medvěda, kterou zhotovil slovenský řezbář Michal 
Husár. 

Socha medvěda bude instalována právě v místech, kde byla tato šelma 
skutečně v roce 2015 spatřena při svých toulkách po Valašsku, kdy děsila 
zdejší obyvatele a ničila úly a ovčíny. 

Naučná stezka vznikla v rámci přeshraničního projektu „Ťapkání po 
kopcách na Valašsku i v Kysucích“, kód projektu CZ/FMP/6c/11/130, 
který je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Fondu malých projek-
tů programu Interreg V-A SR - ČR.

Na místě dnešního zám-
ku Kinských stávala  

v 18. století dřevěná správní 
budova rožnovsko-krásen-
ského panství. V 19. století 
byl na jejím místě vystavěn 
klasicistní zámek, který ne-
chal v roce 1854 hrabě Eu-
gen Kinský upravit do em-
pírové podoby. V roce 1913 
se majitelem zámku stal 
Ladislav Seilern-Aspang, 
který zde v roce 1924 hostil 
prezidenta T. G. Masaryka.  
K zámku přiléhá rozsáh-
lý park s hodnotnými dru-
hy dřevin, vysazených na 
přelomu 18. a 19. století. 
V roce 1943 zámek získa-
lo město Valašské Meziříčí  
a umístilo zde muzeum.

V současné době je zámek ve 
správě Muzea regionu Valašsko. 
Budova zámku prošla v letech 
2019–2022 rozsáhlou rekonstrukcí 
a od března 2022 je opět přístupný 
veřejnosti. 

Muzeum získalo přestavbou 
nový plně klimatizovaný depozi-
tář, vznikly zcela nové výstavní 
prostory, nová multimediální ex-
pozice, edukační místnost, sál pro 
kulturní akce, konference a před-
nášky a knihovna s badatelnou, 

rovněž konzervátorská dílna, a pro 
návštěvníky také kavárna.

Zámek je nově vybaven plošinou, 
takže expozice v 1. patře mohou 
bez obtíží navštívit také imobilní 
občané. Ve spolupráci s městem je 
možno na zámku pořádat svatební 
obřady a svatební catering či ko-
morní koncerty.

Součástí zámeckého areálu je také 
7,5 ha velký park, kde vznikla na-
učná stezka o stromech, rostlinách 

a živočiších. Park a zámek patří  
k nejvýznamnějším kulturním pa-
mátkám města Valašské Meziříčí.

Hlavním lákadlem je nová moder-
ní multimediální expozice o vztahu 
člověka a okolní přírody „Člověk  
v krajině, krajina v lidech“. Pro-
střednictvím nejmodernějších au-
diovizuálních technologií před-
stavuje valašskou krajinu a stopy, 
které v ní zanechal člověk během 
uplynulých tisíciletí.

Další expozice s názvem „Někdo 
to rád sušené“ přibližuje moderním 
způsobem tradici sušení ovoce na 
Valašsku. 

Tato výstava získala zvláštní oce-
nění v kategorii „výstava roku“ na 
prestižní celostátní soutěži Gloria 
musaealis. V muzeu bude k vidě-
ní, společně s výstavou „Po kalíšku 
dáme“ o dalším tradičním způsobu 
zpracování a konzumace ovoce, do 
8. ledna 2023.

Zajímavé expozice, nádherný park 
či kavárna - to je Zámek Kinských

V krásné valašskomeziříč-
ské renesanční budově 

bývalé radnice je umístěn 
Svět her a poznání – Vrtule.

Originální expozice vtáhnou 
všechny zvídavé děti a dospělé do 
rozmanitých tajuplných světů pl-
ných fantazie, objevování, kreati-
vity a inspirace. 

Třípatrový dům her nabízí zázemí 
pro příjemně a užitečně strávený 
čas při hraní, tvoření a učení se zá-
žitkem. Ojedinělá hravá expozice 
„Kdo neviděl, neuvěří!“ vtáhne ná-
vštěvníky do světa optických kla-
mů a zrakových iluzí. Interaktivní 
výstava „Evropou křížem krážem“ 
představí formou několika samo-
statných her náš kontinent. 

S baterkou v ruce se můžete vydat 
prozkoumat spletitá zákoutí Krt-
kova bludiště či tajemný průchod 
dobrodružnou věží. Hraví stavitelé 
zavítají do světa dřevěných kostek, 
kde se fantazii meze nekladou. 

Všechny známé i fantazijní svě-
ty otevřou deskové hry a bystrost 
prověří záludné hlavolamy. Řád-
ného protažení těla si můžete užít  
u velkých postřehových her. Sou-
částí Vrtule je i útulná kavárna. 

Vrtule – svět her a poznání se 
nachází v budově bývalé krásen-
ské radnice na ulici Masarykova  
90/6 ve Valašském Meziříčí. 

Otevřeno: od úterý do neděle od 
14 do 18 hodin, pro školy a školky 
je možnost dopolední návštěvy. 

Více informací na webu:  
www.zlatesipy.tomici.cz/vrtule 
nebo na facebookovém profilu Vr-
tule.svetherapoznani. 

Jednorázové vstupné na odpoled-
ne je 60 korun. Děti do 3. let mají 
vstup do Vrtule zdarma.

Zakoupením permanentky a na-
bitím čipu získáte zvýhodněné 

vstupné. Z jednoho čipu je možné 
odečíst více vstupů najednou, stačí 
tedy jeden čip pro rodinu. Perma-
nentka má platnost jeden rok. Zá-
loha na čip je 100 korun. 10 vstupů 
– 500 korun (50 korun/odpoledne), 
25 vstupů – 1000 korun (40 korun/
odpoledne), 50 vstupů – 1500 ko-
run (30 korun/odpoledne).

Kam s dětmi, když počasí nepřeje?
VRTULE – SVĚT HER A POZNÁNÍ

Relax a pohodu 
nabízí SAUNA 
Valašské Meziříčí
Po dobré lyžovačce nebo procház-
ce přijde určitě vhod relax sauně.

Ve Valašském Meziříčí můžete 
navštívit saunu v ulici Kouty, která 
v roce 2021 prošla komplexní re-
konstrukcí. 

Sauna disponuje prostornou re-
cepcí s občerstvením a posezením 
u TV, velkou potírnou, sprchami, 
šatnou a stylovou relaxační odpo-
čívárnou s lehátky. 

Velkou předností je venkovní 
ochlazovací bazén pod širým ne-
bem, který zejména v zimě nabízí 
nevšední zážitek s pohledem na 
hvězdy či sněhové vločky. 

Provoz během týdne - společná 
sauna, muži a ženy dohromady

Více na www.saunavalmez.cz



Otevírací doba: St a Pá od 17 do 20 
hodin, So a Ne od 9 do 16 hodin a od 17 
do 20 hodin
Večerní lyžování: ANO
Ceny: aktuální info na webu
Počet sjezdovek a obtížnost:  
3, modrá
Celková délka: 850 metrů
Počet a typy vleků: 3, 2 x POMA,  
1x lanový vlek
Lyžařská škola: ANO
Půjčovna lyží: NE
Občerstvení: ANO
Parkování: 70 míst

TIP: ideální svah pro děti a začátečníky.
https://ceske-sjezdovky.cz/stredisko/283_
pozdechov.html
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Otevírací doba: od 9 do 16.30 hodin  
a od 18 do 21 hodin 
Večerní lyžování: ANO
Ceny: aktuální info na webu 
Počet sjezdovek a obtížnost:  
4, 2x modrá, 2x červená
Celková délka: 1850 metrů
Počet a typy vleků: dvoumístná se-
dačková lanovka Doppelmayer, velký vlek 
TATRAPOMA, poma EPV pro děti  
a začátečníky
Lyžařská škola: ANO
Půjčovna lyží: ANO
Občerstvení: ANO
Parkování: 200 míst, zdarma

TIP: rozšířená nabídka restaurace a uby-
tovacích služeb.
www.raliska.cz

Otevírací doba: od 9 do 12 hodin  
a od 13 do 16 hodin
Večerní lyžování: NE
Ceny: aktuální info na webu 
Počet sjezdovek a obtížnost:  
2, modrá 
Celková délka: 320 metrů
Počet a typy vleků: 2, POMA,  
dětské lano
Lyžařská škola: NE
Půjčovna lyží: NE
Občerstvení: ANO
Parkování: k dispozici

TIP: možnost občerstvení ve stylové  
valašské restauraci.
www.hotelvsackycab.cz/aktivity

Otevírací doba: od 9.30 do 17.30 hodin
Večerní lyžování: NE
Ceny: 640 Kč/dospělý, 260 Kč/dětský  
do 10 let, 510 Kč/ junior (celodenní skipas 
- ceny platné při nákupu přes e-shop)  
Počet sjezdovek a obtížnost:  
1, modrá 
Celková délka: 350 metrů
Počet a typy vleků: 1, POMA, pohyb-
livý pás, 
Lyžařská škola: ANO
Půjčovna lyží: ANO
Občerstvení: ANO
Parkování: k dispozici

TIP: při vhodných sněhových podmín-
kách snowtubing, možnost spojit lyžování 
s relaxací a koupáním ve Wellness Horal.
www.razula.cz

LYŽAŘSKÝ AREÁL RALIŠKA HORNÍ BEČVA NORDIC SKI CENTRUM VSACKÝ CÁB

SKI AREÁL POZDĚCHOV SKI AREÁL RAZULA VELKÉ KARLOVICE – SJEZDOVKA HORAL 
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Otevírací doba: od 8.30 do 16 hodin
Večerní lyžování: od 17.30 do 20.30 
hodin (st, čt, pá, so)
Ceny: 640 Kč/dospělý, 260 Kč/dětský do 
10 let, 510 Kč/ junior (celodenní skipas - 
ceny platné při nákupu přes e-shop)
Počet sjezdovek a obtížnost:  
4 sjezdovky, modrá, červená i černá
Celková délka: 2500 metrů
Počet a typy vleků: 4, dvoukotva, 
POMA, pohyblivý pás, dětské lano
Lyžařská škola: ANO
Půjčovna lyží: ANO
Občerstvení: ANO
Parkování: 200 míst, zdarma

TIP: bistro u půjčovny lyží a bufet  
na vrchu sjezdovky.
www.skikarolinka.cz 

Otevírací doba: So a Ne od 9 do 12.30 
hodin a od 12.30 do 16 hodin 
Večerní lyžování: St, Čt, Pá od 16 do 
19 hodin, So od 16.30 do 19.30 hodin
Ceny: aktuální info na webu
Počet sjezdovek a obtížnost:  
3 (okruh), modrá, červená, černá
Celková délka: 1000 metrů
Počet a typy vleků: 3, 2 x POMA,  
1x lanový vlek
Lyžařská škola: ANO, dle tel. domluvy
Půjčovna lyží: NE
Občerstvení: ANO
Parkování: 30 míst, ZDARMA

TIP: Možnost celoročního ubytování  
v turistické chatě u sjezdovky malého vleku.
www.obec-luzna.cz

Otevírací doba: od 8 do 16 hodin
Večerní lyžování: od 18 do 21 hodin 
(út, čt, so)
Ceny: aktuální info na webu
Počet sjezdovek a obtížnost:  
8 sjezdovek, 2x červená, 3x modrá,  
3x dětské sjezdovky
Celková délka: 2440 metrů
Počet a typy vleků: 9, dvoukotva,  
5x POMA, 2x pohyblivý pás, dětské lano
Lyžařská škola: ANO
Půjčovna lyží: ANO
Občerstvení: ANO
Parkování: 200 míst, zdarma

TIP: možnost občerstvení ve stylové va-
lašské restauraci.
www.skiarealkycerka.cz

Otevírací doba: od 8.30 do 16 hodin
Večerní lyžování: příležitostně v sobotu 
od 19 do 21 hodin
Ceny: 760 korun celodenní přes e-shop, 
840 korun celodenní na pokladně
Počet sjezdovek a obtížnost:  
6, 1x černá, 2x červená, 3x modrá, dětský park
Celková délka: 6600 metrů
Počet a typy vleků: 1x sedačková,  
5x POMA, pohyblivý pás, dětské lano
Lyžařská škola: ANO
Půjčovna lyží: ANO
Občerstvení: ANO
Parkování: 400 míst, zdarma

TIP: možnost občerstvení ve stylové va-
lašské restauraci.
www.kohutka.ski

SKI AREÁL KAROLINKA SKI AREÁL SYNOT KYČERKA 

SKI AREÁL LUŽNÁ SKI CENTRUM KOHÚTKA
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Objevte zimní kouzlo Rožnova pod Radhoštěm
Pokud míříte v zimě nebo 

na jaře na Valašsko, 
stavte se v Rožnově pod 
Radhoštěm a rezervujte si 
pro něj minimálně víkend. 
Malebné město s lázeňskou 
historií, které leží v podhůří 
Beskyd a protéká jím řeka 
Bečva, si i v zimě můžete 
vychutnat na všechny mož-
né způsoby – kulturně, po-
hodově nebo třeba aktivně 
s rodinou. Ať už si vyberete 
Rožnov na kterýkoliv způ-
sob, jeden den vám roz-
hodně nebude stačit.

Za kouzlem Vánoc 
i za uměním 

Při návštěvě Rožnova nelze mi-
nout Valašské muzeum v příro-

dě. Jednou z největších a nejkou-
zelnějších akcí roku je prosincový 
Vánoční jarmark v Dřevěném měs-
tečku, oblíbené jsou i další krásné 
pořady adventního času – Živý bet-
lém nebo Štěpánská koleda. 

Na krásné pořady však můžete 
zajít i zkraje nového roku, Maso-
pust se koná 11. února 2023 a tří-
denní Velikonoce na Valašsku se 
uskuteční 8. - 10. dubna 2023.  

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 Jana Kobzá-
ně. 

Pestrý program pravidelně připra-
vuje Galerie Crears a Stage Garden 
v centru města. 

Procházku uměleckým Rož-
novem doporučujeme zakončit  
k městskému parku u Hudebního 
altánu.   

Jen kousek nad městem se tyčí 
dřevěná krasavice - Jurkovičova 
rozhledna. O kousek dále - na Pus-
tevnách - můžete obdivovat lidově 
secesní stavbu Libušín, která je ob-
novená po ničivém požáru. Klid, 
pohoda a inspirace umělců na vás 
dýchne u zvonice na nedalekém 

vrchu Soláň (860 m n.m.), kterému 
se přezdívá Valašský Olymp, pro-
tože se proslavil velkou koncent-
rací umělců, kteří zde žili a tvořili. 

Více tipů na aktivní podzim-
ní či zimní pobyt v Rožnově na-
jdete na turistickém webu města  
www.visitroznov.cz. 

Chcete si ráno zaběhat v parku, 
po dobré snídani se vydat na 

výšlap do Beskyd a odpoledne se 
projet na běžkách nebo na sjezdov-
ce? V Rožnově máte všechno na 
dosah. 

Z Rožnova v zimě na běžky 
i na sjezdovky 
V zimě je Rožnov pod Radhoštěm 
ideálním výchozím bodem pro 
vaše výlety na lyžích. Poblíž města 
jsou lyžařské areály na Horní Beč-
vě, ve Valašské Bystřici, na Soláni 
nebo jediná čtyřsedačka v okolí - 
na Bílé, to vše jen necelou půlho-
dinku autem z Rožnova. 

Na své si přijdou i běžkaři, kteří 
mohou využít za dobrých sněho-
vých podmínek i trasy přímo ve 
městě (golfový areál) nebo si zaje-
dou kousek nad město do Beskyd - 
na krásné vyjížďky v okolí Soláně 
nebo Pusteven. 

Na Pustevnách nepřehlédněte 
nově opravený Libušín, úchvatnou 
stavbu, která fascinuje odborníky  
i laiky. Na Pustevny se můžete 
svézt také lanovkou z Trojanovic 
-Ráztoky.    

Při putování krajem nezapomeňte 
ochutnat místní speciality - slavné 
koláče frgály, věhlasnou polévku 
kyselicu nebo lahodné pivo uvaře-
né v některém z minipivovarů.

 Více tipů na aktivní pobyt v Rož-
nově na podzim či v zimě, včetně 
nápadů na aktivity při horším po-
časí, najdete na turistickém webu 
města www.visitroznov.cz. 

ROŽNOV POHODOVĚ 

Pohoda v podhůří Beskyd. To je Rožnov pod Radhoštěm – městečko, 
kde si užijete pohodový víkend kdykoliv v roce. Kdo by se nechtěl 

nechat hýčkat v příjemném městě s bohatou lázeňskou historií?
Na tuto tradici v současnosti volně navazují Rožnovské pivní lázně  

a jejich ozdravné procedury. Součástí komplexu jsou i mořské lázně, čo-
koládovna a samozřejmě pivovar. Při horším počasí bude o děti skvěle 
postaráno ve zdejších Pohádkových lázních, které jsou také v areálu Rož-
novského pivovaru. Navštívit Rožnov a nedat si rožnovské pivo? To by 
byla velká chyba. Rožnovské pivo je totiž velmi chutné a respektované 
i odborníky, o čemž svědčí desítky cen z velkých národních i světových 
soutěží.

Jeden den zkrátka nestačí!
Abyste si ovšem v Rožnově řádně odpočinuli a dobili baterky, na to vám 
jeden den nestačí. Musíte se zdržet alespoň na prodloužený víkend nebo 
rovnou na týden. 

Ubytovat se můžete na každém rohu a v ubytovacích zařízeních od jed-
nodušších a účelně zařízených až po špičkové resorty, ve kterých nabízí 
vynikající wellness služby, které vás nabijí energií. V Rožnově pod Rad-
hoštěm je hned šest čtyřhvězdičkových hotelů a další desítky hotýlků, 
penzionů, apartmánů či chalup. 

Další tipy na aktivity na prodloužený podzimní či zimní víkend, ale 
třeba i na celý týden v Rožnově, najdete na turistickém webu města  
www.visitroznov.cz. 

Svět kamenů 

Rožnovským unikátem je Svět 
kamenů - prodejní galerie ka-

menů, minerálů, polodrahokamů  
a šperků, která nabízí v případě 
zájmu i výklad s bohatými zážitky  
z cest za hledáním kamenů z celé-
ho světa. Materiál se sem dováží 
od těžařských firem z Brazílie, Již-
ní Afriky, Pákistánu nebo Číny. Ve 
Světě kamenů v Rožnově pod Rad-
hoštěm najdete více než 3 tisíce dru-
hů produktů, ve kterých se snoubí 
preciznost, kvalitní zpracování  
i smysl pro sběratelskou vášeň.

Svět kamenů existuje od roku 
1989, ale jeho osobitý příběh se 
začal psát už mnohem dříve. Sbě-
ratelství drahých kamenů se stalo 
důležitou součástí rodinné tradice. 
Jaromír Tůma, otec zakladatele 
firmy, se mu věnoval po celý život  
a jeho sbírky se staly základem  
i inspirací pro další generace. 
www.svetkamenu.com

ROŽNOV KULTURNĚ

ROŽNOV AKTIVNĚROŽNOV UNIKÁTNĚ
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Na Velehrad, poutní místo 
evropského významu, 

se dá vyrazit po celý rok, 
třeba s pasem a mapou Cy-
rilometodějské stezky po 
značených dálkových tra-
sách Klubu českých turistů 
(KČT). Jedna ze čtyř dál-
kových tras vedoucích na 
věhlasné poutní místo jde 
přes Valašsko. 

Trasa začíná kousek za hranicemi 
v Polsku u města Wisla, dále po-
kračuje ve směru Jablunkov - Bílá 
- Pustevny - Radhošť - Rožnov 
p. R. – Valašské Meziříčí - Svatý 
Hostýn - Zlín a Velehrad. Tra-
sa měří celkem 211 kilometrů. 

Směrovky KČT jsou podél těchto 
tras označeny nálepkou se sym-
bolem věrozvěstů Cyrila a Me-
toděje, ale orientovat v terénu se 
dá i prostřednictvím mapového 
portálu mapy.cz, kde jsou znače-
né turistické trasy zaneseny pod 
názvem Cyrilometodějská stezka. 
Informační materiály ke stezkám 
lze bezplatně získat v tzv. Info-
Pointech Cyrilometodějské stez-
ky, kterých je na Valašsku celkem 
pět a jedním z nich je i v Turistic-
kém informačním centru Rožnov 
pod Radhoštěm na Masarykově 
náměstí. „V Íčku máme mapky  
a také pasy Cyrilometodějské 
stezky. Pokud do pasu nasbírají 
poutníci alespoň tři razítka podél 
trasy a ujdou pěšky doporučených  
15 kilometrů, mohou dostat ve ve-
lehradském informačním centru 

Jedna z cyrilometodějských tras
na Velehrad vede i přes Valašsko

PO STOPÁCH 
VĚROZVĚSTŮ

RADHOŠŤ. Jedním z významných poutních míst a průcho-
zích bodů 211 km dlouhé Cyrilometodějské stezky vedou-
cí z polské Wisly na Velehrad je i mýtická hora Radhošť. 
Foto: archiv MěÚ Rožnov p. R.

pamětní list jako upomínku vyko-
nané cesty,“ uvedla Tereza Fou-
kalová z rožnovského turistického 
informačního centra.  

O podporu celoročního individu-
álního putování na Velehrad se sta-
rá mezinárodní neziskové sdružení 
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila 
a Metoděje. 

Trasy spojují významnější ar-
cheologické lokality, poutní místa, 
sakrální a jiné památky a prochází 
krajinou pro pěší putování. V Čes-
ké republice bylo vyznačeno již 
přes 450 kilometrů cyrilometoděj-
ských tras. 

Trasa procházející Valašskem: 
Jablunkov – Bílá – Pustevny – 
Radhošť – Rožnov p. R. – Valaš-
ské Meziříčí - Svatý Hostýn – Zlín 
– Velehrad (211 km). Trasa začíná 
na hranici s Polskem (Malý Stožek 
- sem lze dojít např. z polské Wis-
ly), vede přes Jablunkov a Bílou 
v Beskydech a pokračuje na čtyři 
významná poutní místa: Radhošť, 
Svatý Hostýn, Zlín-Štípu a Vele-
hrad. 

Seznam InfoPointů Cyrilome-
todějské stezky, kde může veřej-
nost sehnat tiskoviny jako mapy či 
pasy pro sbírání razítek, najdete na 
webu www.putujmebezhranic.cz. 

Kromě Turistického informační-
ho centra Rožnov p. R. jsou dal-
šími infopointy na Valašsku také 
TIC Valašská Bystřice, Valašské 
muzeum v přírodě Rožnov p. R., 
iCafé v KD Zašová a TIC Valaš-
ské Meziříčí. Informace najdete 
také na facebookových profilech 
@putujmebezhranic a @cyrilome-
todejskastezka. 

Rožnov pod Radhoštěm, to není jen 
Valašské muzeum v přírodě, Rož-

novské pivní lázně nebo Jurkovičova 
rozhledna. Mezi rožnovské skvosty již 
desítky let patří také rodinná firma 
Unipar, která v podhůří Beskyd vyrábí 
svíčky a do celého světa jich dodala již 
přes 18 milionů.  

Rožnovská společnost Unipar má za sebou 
třicet let existence, neustálého progresu a revo-

lučních inovací v oblasti výroby dekorativních 
svíček, na jejímž konci dostává zákazník svíčku 
s čistým a stabilním hořením. Unipar si zakládá 
na tom, že používá suroviny šetrné k životnímu 
prostředí a lidskému zdraví. 

Čím jsou rožnovské svíčky tak unikátní? Jsou 
vyráběny individuální technologií Unipar, při 
které se jako základní surovina používá vý-
hradně čistý uhlovodík, který neobsahuje síru 
a oleje. Svíčky tedy nejsou odlévány, ale jsou 

vyráběny lisováním za studena, kdy se hmo-
ta svíčky při hoření mění pouze ve vodní páru  
a oxid uhličitý. Tato technologie Unipar zabez-
pečuje i to, aby se knot ve svíčce při hoření ne-
utápěl a svíčka tak hoří vysokým, čistým a jas-
ným plamenem bez stékání.

Další specialitou Uniparu je barvení svíček. To 
je vždy prováděno na povrchu svíčky barvícími 
pigmenty. Vonná složka je aplikována do povr-
chové vrstvy svíčky a uvolňuje se pak přiroze-
ně v závislosti na okolních teplotách místnosti. 
Svíčky Unipar s vysokým podílem ručního de-
korování vytváří prémiovou kvalitu a originali-
tu výrobku.  

Pro turisty či návštěvníky Rožnova je připra-
vena individuální (i skupinová) exkurze ve svíč-
kárně Unipar. Při ní si můžete prohlédnout neob-
vyklou výrobu svíček, která probíhá s výkladem 
od lisování přes zdobení až po nahlédnutí do ga-
lerie limitovaných edicí svíček vyráběných pro 
světoznámé zákazníky. Svíčky se dodávají do 
luxusních hotelů v Evropě, v Americe, Dubaji  
i jinde na světě. K vidění jsou také speciální edice 
pro firmy, svatby i svíčky s osobní tématikou. Děti 
si mohou ve výrobně svíčku vlastnoručně obar-
vit.  Chcete si odnést  nějaký kousek z Uniparu  
s sebou domů? Žádný problém. Součástí výroby 
je i podniková prodejna, kde můžete vybírat jak 
z aktuálních trendových kolekcí, tak i kolekcí 
pro nadcházející rok a v neposlední řadě také 
exkluzivní edice svíček, které jsou úzce svázané 
s tradicí českého skla a křišťálu. www.unipar.cz  

Unipar – svíčky z Rožnova do celého světa 

Unikněte společně 
 s námi  do světa her 

Hledáte nevšední aktivitu, kte-
rá vás zcela pohltí, a ve které 

dost možná objevíte své nepozna-
né já? Poslední dobou velmi oblí-
bené únikové hry mohou být tím 
pravým ořechovým právě pro vás. 
V Rožnově pod Radhoštěm je urči-
tě z čeho vybírat. Račte vstoupit do 
světa akce, napětí, hádanek a luš-
tění tajenek. Ověřte si schopnost 
spolupráce vaší skupiny a prožij-
te dobrodružství, které vás chytne 
a nepustí! Odreagujte se, zažijte 
trochu napětí a hlavně se příjemně 
bavte.
Escape Rožnov
Hned dvě únikové hry na vás če-
kají v Escape Rožnov v Rožnově 
pod Radhoštěm na Palackého uli-
ci. S přáteli si můžete vyzkoušet 
hru Saniťák a také hru O poklad 
Radegasta. 

Saniťák je určen ideálně pro 
2 až 5 lidí a dle znalců se jed-
ná o „hororový zážitek, který 
se vám dostane pod kůži“. Hru  
O poklad Radegasta mohou hrát  
2 až 6 lidí a jde o napínavou úni-
kovou hru pro celou rodinu, vhod-
nou i pro začátečníky. Více na  
www.escaperoznov.cz.
Valašský Boyard 
Letošní novinkou je Valašský 
Boyard - dobrodružná týmová hra  
v srdci Valašska vhodná pro všech-
ny generace. O co ve Valašském 
Boyardu jde? Hra v sobě spojuje 
prvky z únikových her, televizních 
soutěží, sportovních a IQ parků. 

Pokud zapojíte vynalézavost, 
ruce i nohy a máte trochu trpěli-
vosti se spoluhráči ve svém týmu, 
jistě uspějete! Ukažte, co je ve vás! 
Více na www.valasskyboyard.cz. 

*nevlídné počasí, deštivo

KDYŽ JE VENKU PLUTA*

DOPORUČUJEME

Po hřebeni Soláně

Malebný vrchol Soláň  
(860 m.n.m.) je odpradávna 

považován za jednu z nejkrásněj-
ších částí Valašska. 

Po vrcholu kopce vede trasa na-
učné stezky Přes hřeben Soláň, 
která má 10 zastavení. U každého 
zastavení najdete informační tabu-
li s krátkým povídáním či pověstí  
v typickém valašském nářečí. 

Součástí naučné stezky je galerie 
soch v přírodě, které určitým způ-
sobem charakterizující valašskou 
krajinu. 

Stezka měří 5 km a dá se projít  
v každém ročním období. 

TIPY NA UPRAVENÉ 
BĚŽKAŘSKÉ STOPY  
NA HORNÍ BEČVĚ
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Betlém v Horní Lidči je  
v provozu již deset let. 

Za tu dobu jej vidělo více 
než sto tisíc návštěvníků, 
mnozí z nich se sem rádi  
vrací. Přestože je otevřen 
celoročně, ta pravá  atmo-
sféra přichází s prvními ad-
ventními dny. 

Čas adventu sebou nese velký 
příběh a velká očekávání. Zároveň 
je však obdobím shonu a nervo-
zity. Je dobré moci se v tento čas 
zastavit, odpočinout si, rozjímat  
a prožít tyto okamžiky jako du-
chovní přípravu na nejkrásnější 
svátky v roce. A kde jinde lépe na-
čerpat a naladit se na Vánoce než  
v betlémě.

Betlémská scéna v Horní Lidči je 
umístěna na ploše 170 m², z toho 
samotný betlém má plochu 50 m². 

Na ní je umístěno více než  
250 figurek, prostřednictvím  
75 pohyblivých figurek na vás 
dýchne kouzlo života na Valašsku. 

Mezi  120 vyřezávanými stavba-

mi naleznete čtyřicet nejzajímavěj-
ších míst Zlínského a Trenčínského 
kraje, jako např. Hostýn, Velehrad, 
hrad Buchlov, zámek Buchlovice, 
Radhošť, Trenčínský hrad či zá-
mek Bojnice. Na dřevořezbách se 
podílelo 15 řezbářů, jejichž díla 
jsou krásnou ukázkou řezbářství  
u nás i na Slovensku. 

Betlémská scéna je doplněna  
o poutavý příběh, promítaný pří-
mo v expozici, který přibližuje 
návštěvníkům důležité historické 
momenty a události, staré lidové 
zvyky a řemesla. 

Hudba Jiřího Pavlici a Hradišťa-
nu pak jen zážitek z prohlídky bet-
léma umocňuje.

Otevírací doba během advent-
ních víkendů a vánočních svátků se 
může lišit od běžné celoroční ote-
vírací doby. Doporučujeme proto 
návštěvníkům sledovat internetové 
(www.betlemhornilidec.cz) a face-
bookové stránky Betlém Horní Li-
deč, případně si prohlídku předem 
zarezervovat na telefonním čísle 
+420 737 701 047.

Za vánoční atmosférou přímo do betléma

18. prosince 2022 v 16 ho-
din – VÁNOČNÍ KONCERT  
DH LIDEČANKA
Čtvrtou neděli adventní vystoupí 
Dechová hudba Lidečanka v 16 ho-
din v Trezoru přírody v Horní Lid-
či se svým vánočním programem. 
Příjemné odpoledne mohou prožít 
všichni příznivci dechové hudby. 
Přijďte si odpočinout v předvánoč-
ním shonu a příjemně se naladit na 
nejkrásnější svátky v roce!

26. prosince 2022 v 16 ho-
din – VALAŠSKÝ ŽIVÝ BET-
LÉM aneb Jak sa Valaši stali 
svědkama Ježíšova naroze-
ní
Tradiční vánoční příběh ve valaš-
ské podobě vám představí děti, 
mládež a dospělí z Horní Lidče 

na svátek sv. Štěpána před kos-
telem sv. Václava v Horní Lidči. 
Nebude chybět valašská muzika  
a koledy v podání CM Kaňůr a živá 
zvířata Vojty Molka. Na zahřátí se 
bude podávat čaj a svařák! Přijď-
te si připomenout příběh Ježíšova 
narození!

Vánoce a advent v Horní Lidči 
láká na folklor, tradice a koncerty

Trezor přírody Horní Lideč

V letošním roce byla v Horní Lidči dokončena nová expozice věnova-
ná přírodnímu bohatství na česko-slovenském pomezí. 

Expozice prezentuje západní karpatský oblouk, který tvoří CHKO Ky-
suce, CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty. Návštěvníci se mohou se-
známit s největšími fenomény této oblasti jako jsou velké šelmy v Bes-
kydech nebo květnaté louky Bílých Karpat. K prezentaci jsou využívány 
moderní zobrazovací a komunikační prvky. Expozice je rozdělena na dvě 
části, kdy první z nich tvoří netradiční velkoformátová projekce, ve dru-
hé části pak mohou návštěvníci sami objevovat informace a zajímavosti  
o zdejší přírodě a jejích pokladech. 

Bližší informace o Trezoru přírody a o možnostech návštěvy najdete na 
webu www.trezorprirody.cz.

DVA BĚŽKAŘSKÉ OKRUHY KOLEM VALAŠSKÉ POLANKY

VEŘEČNÝM
DO ZDĚCHOVA

NA VARTOVNU

Masky čertů z bera-
ních kožešin omota-

ných zvonci a řetězi spo-
lečně s koníky, smrtěmi  
a další pekelnou chás-
kou doprovází každoročně  
sv. Mikuláše ve vesnicích 
Hornolidečska.

Prakticky to všechno začne už  
v sobotu 3. prosince v Lidečku  
u Čertových skal, odkud bude čer-
tovská cháska z této vesnice sym-
bolicky „vylézat“ na svět, aby spl-
nila svou povinnost. Od této chvíle 
nad vesnicí převeznou moc až do 
úterý 6. prosince. 

Podobné to bude také ve všech 
dalších vesnicích v povodí řeky 
Senice. V těch větších jako je 

Horní Lideč nebo Francova Lho-
ta se s nadpozemskými bytostmi 
potkáte po celý víkend ve dnech  
3. a 4. prosince. 

Jinde budou obcházet buď v so-
botu nebo v neděli.

Čerty potkáte ve vesnicích: 
Valašská Senice, Francova Lhota, 
Pulčín, Střelná, Horní Lideč, Li-
dečko, Študlov, Valašské Příkazy, 
Lačnov, Lužná, Valašská Polanka 
a Seninka. 

Hornolidečsko láká na čertovské reje

FOTO: Jaroslav Rumánek



TAJEMNÉ MÍSTO

Klenov láká na skály 
a pověsti o pokladu 
zbojníků a rytířů 

Jsou to vlastně skály na vrcholu 
zalesněného kopce Klenov, na-

zývaného Zámčisko (678 m), kte-
ré lákají od nepaměti romantické 
duše k výletu. 

Klenov se nachází jižně od pře-
hrady Bystřičky na Vsetínsku a je 
opředen spoustou legend. Jedna 
vypráví o templářských rytířích, 
kteří zde měli posádku, druhá  
o pokladu zbojníků. Pravdou je, 
že zde stávala na počátku 13. sto-
letí tvrz s dřevěným opevněním  
a věžemi. Mohutné skalní bloky, 
vytvořené puklinovým zvětrává-
ním o tom dodnes nesou stopy, 
stejně jako uměle vytvořené záse-
ky pro zakotvení trámů.

Jak se tam dostanete?
Nejbližší autobusovou zastávkou 
je zastávka u hotelu Klenov, vedle 
hráze přehrady. Od ní vede ke ska-
lám modrá turistická značka, která 
nejprve míjí skály Havranka a ze 
které v sedle mezi kopci Klenov 
a Štípa odbočuje krátká účelová 
značka. 
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STŘEDNÍ VSETÍNSKO

Okolí kolem obce Liptál je 
velmi krásné. Hřebeny 

kolem této vesnice na úpatí 
hory Syrákov lákají turisty 
na túry v létě i v zimě. Míst-
ní se proto rozhodli trochu 
pomoci zimním turistům  
a začali upravovat běžkař-
ské stopy. 

Obec Liptál díky nové čtyřkolce 
se zimními pásy a se stopařem pro 
úpravu dvou běžkařských stop, za-
hájila úpravu běžkařských tras. 

„Díky tomu můžeme upravovat 
stopu kolem celé obce a snad tím 
alespoň trochu zlepšíme kvalitu 
tohoto sportu. Pokud bude dosta-
tek sněhu, bude také udělán menší 
okruh v centru obce kolem fotba-
lového hřiště,“ vysvětluje starosta  
Liptálu Milan Daňa. 

Liptalané navíc osadili pět infor-
mačních cedulí na pěti vrcholech 
– Baťková, Kopřivné, Na Strážích, 
Na Dílech a Na Bílé. 

„Na tabulích jsou informace  
o daném místě a také lavička k od-
počinku. Na všech vrcholech jsou 
krásné pohledy do okolí. Návštěv-
níci se tak mohou kochat krásný-
mi scenériemi,“ popisuje Daňa  
a doplňuje. „Pro zájemce jsou na 
obecním úřadu připraveny propa-
gační materiály, které tratě kolem 
obce podrobně popisují.“

Zajímavosti jednotlivých
cílů běžkařských tras
Baťková – přídavné jméno, kte-
ré pochází od jména Batěk nebo 
Baťka, místo patřilo majiteli toho-
to jména. Batěk je zdrobnělina od 
podstatného jména baťa (= bratr, 
příbuzný, druh: přeneseně a nářeč-
ně též přílišný dobrák, nemehlo, 
hlupák). Na Moravě se batěk říka-
lo malému tlustému člověku. Bať-
ka je zdrobnělina, sloveso baťkat 
znamenalo lichotivým přemlouvá-
ním navádět. 

Dnes jde o vyhledávané turistic-
ké místo, kde se kříží jednotlivé 
trasy. V zimě vhodné pro výlety 
na běžkách, během roku pro pěší 
turistiku nebo cykloturistiku. Kou-
sek odtud vedl portášský chodník 
Hošťálková – Chléviska – Liptál – 
Široká – Valašská Polanka.

Objevujte na běžkách okolí Liptálu

MAPA BĚŽKAŘSKÝCH 
TRATÍ V OKOLÍ 

LIPTÁLU

Kopřivná je pomístní přídavné 
jméno, které označovalo místo, 
kde rostlo mnoho kopřiv. Kopřiv-
ná leží na červené turistické trase 
z Baťkové na Hranice a dále na 
Syrákov. V době 2. světové války 
v okolních lesích působila skupi-
na místních chlapců z liptálských 
pasek, které kolem sebe shromáž-
dil Rudolf Kubáň. Pojmenovali se 
Komandos, roznášeli letáky a po-
máhali uprchlým válečným zajat-
cům a osobám ukrývajícím se před 
nacisty.
Na Dílech – název pochází od 
podstatného jména díl = odměře-
ný kus pozemku, který si majitelé 
rozdělili mezi sebe. Okolní lesy 
poskytovaly dobrý úkryt nejen 
partyzánům a pronásledovaným 
osobám v období druhé světové 
války, obyvatelům Liptálu v ča-
sech, kdy v okolí řádili Turci či 
kurucové. Schovávali se v nich  
i liptálští zbojníci. Psal o nich 
zdejší rodák, malíř a spisovatel 
Jan Kobzáň. V jeho podání to byli 
mstitelé panské zvůle, bojovníci za 
spravedlnost a svobodu, kteří bo-
hatým brali a chudým dávali. 
Na Bílé – Základem pojmenování 
je přídavné jméno bílý. Může tak 
být pojmenovaný pozemek, kde se 
ve větší míře vyskytuje bílá hlína, 
jejíž barvu určuje výrazný podíl 
vápence. Podle pamětníků může 
být pojmenování i od toho, že se 
tam dlouho drží na jaře sníh, tudíž 
je tam bílo. Nedaleko se nachází 
památníček na tajné setkání evan-
gelíků 12. 5. 1780.
Na Strážích – název pochází od 
podstatného jména stráž = místo, 
kde se hlídalo v dobách, kdy hrozi-
ly nájezdy nepřátel. O tom svědčí 
i názvy v blízkém okolí – Vartov-
ňa, Dolní strážná apod. Po bitvě na 
Bílé hoře se začala bezpečnostní 
situace na východní Moravě zhor-
šovat. Některé valašské vesnice, 
zejména na vsetínském panství, 
povstaly proti vrchnosti a začaly 
podporovat habsburské nepřátele. 
Nepokoje byly doprovázeny lou-
pením a vražděním. Protože se 
situaci nedařilo řešit, bylo v roce 
1638 najato sto Valachů - portášů, 
kteří měli situaci zklidnit. 

Na pomezí tří vesnic Oznice, 
Police a Branek na křižovat-

ce červené turistické trasy a zelené 
cyklotrasy se nachází tři památné 
lípy. Místo má kouzelnou atmosfé-
ru, tajemný příběh a je ideálním cí-
lem výletu pro celou rodinu.

Památné lípy u Mrnuštíků obklo-
pují sošku Panny Marie, kde se ka-
ždoročně na jaře o svátku Svatého 
Ducha konají mše, které mají ode-
hnat blesky od stavení.
Příběh lípy
Místo uprostřed pastvin je kouzel-

né samo osobě, vždyť má pohnu-
tou historii, která se váže na příběh  
z konce třicetileté války. Navíc je 
odsud doslova pohádkový výhled 
do Oznice a Velké Lhoty.

Lípu jako vzpomínku zasadila ro-

dina malého dítěte, které zemřelo 
na útěku před hrůzami třicetileté 
války. Otec s matkou jej v těch mís-
tech narychlo pochovali, po skon-
čení války pak tělo z provizorního 
hrobu vyzvedli a pohřbili v rodné 
vesnici. Kromě lípy zde umístili 
také sošku Panny Marie, aby chrá-
nila děti před útrapami válek.
Zajímavosti
Památkově chráněné jsou tři 

lípy malokvěté u bývalé usedlosti  
U Mrnuštíků od roku 2018. Nej-
starší z nich je přes 200 let sta-
rá. Stromy mají obvody kmenů  
102, 216 a 440 cm. 

Na místě jsou turistické přístřešky 
a soška Panny Marie. Místem pro-
chází cyklotrasa a také Cyrilometo-
dějská stezka.

Památné lípy U Mrnuštíků: kouzelné výhledy i příběhNÁŠ TIP NA VÝLET

Roubená zvonice  
na Santově

Znáte písničku Na Santově ko-
pec? Máme pro vás dobrou 

zprávu. Santov je skutečná hora 
na Vsetínsku v katastru vesničky 
Malá Bystřice a nabízí opravdu 
malebné rozhledy.

A nejenom to. 
Nachází se zde 
roubená valaš-
ská zvonice. Je 
věrnou kopií té 
původní, kte-
rá byla zničena  
v roce 1945. 

Zvonice je pa-
mátkově chráněná a dojdete k ní 
po žluté turistické značce z Malé 
Bystřice.

Naučná stezka Tesák

Naučná stezka Tesák je nejdel-
ší naučná stezka na Valašsku. 

Na trase o délce 27 km je umístěno 
23 zastavení, která seznamují s pří-
rodními zajímavostmi Vsetínska  
a hlavního hřebene Hostýnských 
vrchů. Trasa je vhodná pro pěší  
i běžkaře

Stezka vychází ze Vsetína od 
městských lázní, vede na vrch 
Chléviska a po zelené turistické 
značce podél potoka Štěpková do 
obce Hošťálková. Odtud pokra-
čuje na vrch Bludný, po zelené 
turistické značce na sedlo Troják  
a v závěru po červené turistické 
značce na chatu Tesák. Odsud se 
dostanete také na sv. Hostýn.



MASOPUSTNÍ PÍSEŇ Z LUŽNÉ NA JIŽNÍM VSETÍNSKU 

Píseň je součástí hned dvou zpěvníků, které v roce 2022 připravila obec Lužná. Jedním z nich je 50 písní  
z Lužné a Nimnice, který vznikl v rámci přeshraničního projektu „SETKÁNÍ - STRETNUTIE VALACHŮ 
BEZ HRANIC“ (kód projektu CZ/FMP/11b/10/142), spolufinancovaného z Fondu malých projektů pro-
gramu Interreg V-A SR - ČR“. Druhý z nich nese název 
Luženské pěsničky a je obcí Lužná připraven pro tisk 
na přelomu roku 22/23.
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Zhus ta,- chla pe- ci- z hus ta,- je ko nec- ma so- -
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pus ta,- aj ma so- pust- je krát ký,-
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to nej sú- žád né- svát ky.-

2
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Z husta, chlapeci
z Lužnétanec valaský, masopustní

&b

K horám chlapeci k horám, kerý si trúfá nohám,
/:a já su synek těžký, já si netrúfám pěšky.:/

&b

œj œ œj œ œ œ œ œjœ œJ
œ œ

œ œ œj œ œj œ œ œ œ

œj œ œj œ œ œ œ

Masopust – nejveselej-
ší období zvykoslovné-

ho roku si lidé na Valašsku 
stále užívají plnými douš-
ky. Mnohé valašské obce 
se tradičně rozezní hudbou 
a zpěvem, rozvoní smaže-
nými koblihami, zabijačko-
vými specialitami a zaplní 
nesčetnými maskovanými 
postavami.

 

Tou bezesporu nejrozšířenější 
bude medvěd, podle něhož bývá 
mnohde pojmenovaná celá fašan-
ková obchůzka jako „vodění med-
věda“. Medvěd patří k nejstarším 
maskám vůbec.  „V končiny (...) 
voditi medvěda po dědině i po 
městě s hudbou bývalo všeobec-
ným povyražením.“ Tak popsal po-
slední dny masopustu na Vsetínsku 
v 2. polovině 19. století Matouš 
Václavek.
V Lužné se zachoval 
slaměný medvěd

Medvěd se vyskytoval ve dvou 
variantách – kožešinový nebo 
slaměný. Na seznam ohrožených 
zvířat bychom dnes mohli zapsat 
medvěda slaměného, který se v na-
šem regionu objevuje pouze v obci 
Lužná. Do konce 19. století o něm 
ještě máme zmínky ze Vsetína, 
kam „docházeli ponejvíce z okol-
ních dědin mladíci (...) s chlapem 
ve slámě omotaným, s dlouhým 
ohonem, s muziganty a vyhrávali si 
na obdaruňky.“ V té době i v Byst-
řičce „v končiny sa chodilo z med-
vědem. Za medvěďa býl spravený 
chlap otočený slamú a po sobě mjél 
mašle všelijakých barev.“
Magická moc medvěda 
plná zdraví a plodnosti

Této ústřední masce většiny ob-
chůzek byla dříve přisuzována ma-
gická moc. Medvěd byl symbolem 
síly, zdraví a především plodnosti. 
Ta se měla přenést na ženy, případ-
ně na úrodu v jejich hospodářství 
tancem s ním. Prosperitu měla  

zajistit i sláma trhaná ze slaměné
formy této postavy. Ženy ji vklá-
daly do hnízda slepicím, aby dobře 
nesly, nebo husám, „aby se húsata 
dobře válaly“.

V okolních regionech má med-
věd a jeho chování až erotický ná-
boj – objímá mladé ženy, tiskne se  
k nim, sahá na intimní partie, válí 
je po zemi, někdy i s náznakem ko-
pulačních pohybů. Valašští medvě-
di jsou však až na výjimky slušní.

Převzato z www.muzeumva-
lassko.cz, autorka etnografka  
Milada Fohlerová

Masopust na Valašsku  
je stále živá tradice

TERMÍN MASOPUSTU 

2023
MASOPUSTNÍ ÚTERÝ

21. 2.
 

Masopustní obchůzky se ve vět-
šině vesnic na Valašsku konají 
víkend před popeleční středou, 
v roce 2023 to bude ve dnech 
18. a 19. února.

Klapotáři letos vyrazí především ve vesnicích na Valaš-
sku od 6. do 8. dubna, tedy mezi Zeleným čtvrtkem  

a Bílou sobotou, nahradí tak kostelní zvonění. Neboť na 
Zelený čtvrtek po odzpívání Gloria odletí zvony na púť do 
Říma. 

Valašský venkov si v některých vesnicích převážně na Rožnovsku, Ke-
lečsku i Hornolidečsku stále udržuje tradici velikonoční koledy mladých 
chlapců rapačářů, klapotářů či trakačníků. 

V některých vesnicích prochází už brzy ráno, ale nejčastěji  
o poledni a na Velký pátek ve tři hodiny odpoledne ulicemi a dřevěnými 
klapači a rapači vydávají rámus, který nahrazuje v tyto dny právě umlklé 
zvony. Ty začnou zvonit až na Bílou sobotu po velikonočních vigíliích. 
Za svou „službu“ dostávají ti menší sladkosti, větší drobný peníz.

Klapotáři patří stále k velikonočnímu 
koloritu valašského venkova

FOTO: Valašský deník

OBLÍBENÝ RECEPT

Kopřivová velikonoční nádivka
Ingredience
uzené maso 500 g, včerej-
ší rohlíky 8 ks, vejce 8 ks, 
smetana ke šlehání 200 ml., 
mladá kopřiva 400 g, cibu-
le 1 ks, česnek 4 stroužky, 
majoránka (čerstvá), pažitka 
nebo nať petržele, sůl, pepř 
mletý, bylinky sušené (např. 
majoránka), olej, máslo na 
vymazání formy.

Postup
Uzené maso uvařte doměkka, nechte vychladnout a nakrájejte na kos-

tičky. Rohlíky pokrájejte na středně velké kostky. Vejce rozklepněte  
a oddělte žloutky od bílků. Žloutky rozmíchejte ve smetaně, z bílků vy-
šlehejte tuhý sníh. Rohlíky dejte do mísy, přilijte smetanu se žloutky  
a přidejte maso. Kopřivy důkladně operte, krátce spařte ve vroucí vodě, 
ihned propláchněte studenou vodou a nechte dobře okapat. Potom listy 
nasekejte na menší kousky a také přisypte do mísy. 

Cibuli a stroužky česneku oloupejte. Připravenou směs promíchejte  
a ochuťte nadrobno nasekanou cibulí, utřeným česnekem, majoránkou, 
nasekanou pažitkou, solí, pepřem a bylinami. Nakonec vmíchejte olej  
a sníh. Připravenou směs přesuňte do vymazané formy. 

Povrch uhlaďte a pečte při 180 °C asi padesát minut. Hotovou nádivku 
vyklopte a nakrájejte na plátky. Chutná zatepla i zastudena.



TO MUSÍTE ZAŽÍT

Firma 4EVER, s.r.o. se stala součástí cyklo průmyslu již  
v roce 1995. Od samého začátku se zaměřujeme na použití 
kvalitních technologií a zakládáme si na spolupráci se spo-
lehlivými obchodními partnery. 

Sledujeme nejnovější trendy v cyklistickém odvětví a držíme  
s nimi krok. Klademe důraz na kvalitu výroby, která začíná 
už s výběrem nejkvalitnějších materiálů. 

Všechny rámy jsou testovány a mají certifikát splňující 
požadované normy. Při výrobě dbáme na přesnost seřízení  
a kontrolu jednotlivých komponent. 

Již od začátku ve firmě 4EVER preferujeme vlastní stojano-
vou montáž před pásovou výrobou či dovozem již hotových 
kol, proto máme možnost věnovat každému kolu maximální 
pozornost.  

V letošní exkluzivní kolekci jsme vsadili na čistou eleganci 
a oblíbené barvy rámů jsme podtrhli nepřehlédnutými detai-
ly. 

V současnosti nabízíme širokou škálu modelů od junior-
ských, přes závodní speciály až po elektrokola. 

Výrazným benefitem pro zákazníka, který koupí nové kolo 
4EVER je pojištění proti odcizení, a to na celý rok zdarma 
od zakoupení včetně nejdražších elektrokol. Stačí kolo bez-
prostředně po zakoupení zaregistrovat u svého prodejce nebo 
na webových stránkách firmy 4EVER a máte po starostech. 

V případě krádeže Vám garantujeme získání nového kola, 
a to po celý rok od zakoupení. Bez amortizace, bez starostí. 
Unikátní pojištění proti odcizení Vám nabízí pouze 4EVER, 
a to zcela bezplatně. Ve spolupráci s vybranými obchodníky 
každoročně připravujeme testovací dny pro širokou cyklis-
tickou veřejnost. Zájemci o kolo 4EVER si mohou vyzkoušet 
jízdu i na nejdražších modelech a zažít tak zcela jiné pocity. 

Vzhledem k oblíbenosti elektrokol nabízíme stále více tes-
tovacích modelů, které lze u obchodníků na požádání zajistit 
i mimo testovací dny.                                        www.4ever.cz
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Dětský svět Velké Karlovice
Přijďte si užít herní labyrint pro nej-
menší v nově otevřeném DĚTSKÉM 
SVĚTĚ ve Velkých Karlovicích. 
Dvě patra zábavy nabízí čtyřproudo-
vou 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 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 ba-
zén s délkou téměř 16 metrů, 50 me-
trů dlouhý světelný tobogán, vodní 
masážní lehátka, chrliče, perličky, 
lanové prvky a houpací záliv, vl-
nobití, dětský bazén se skluzavkou  
a dalšími vodními prvky nebo rela-

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

KAM S DĚTMI KDYŽ VENKU PRŠÍ?

www.4EVER.cz

4EVER - s námi bezpečně a s elegencí už od roku 1995

TIP OD KNIHOVNÍKŮ
Historické toulky 
po hospodách Vsetína

Vydejte se „Po stopách staříč-
ků“ - (Ne)zaniklé vsetínské 

hostince aneb „Gde sa na Vsetíně 
dalo naťať jak pantok“.

Jedinečný soubor 24 panelů, kte-
ré představují historii vsetínských 
hostinců, to je výstava, která nese 
název (Ne)zaniklé vsetínské hos-
tince. Tyto panely vznikaly v rámci 
turistické hry Po stopách staříčků  
v letech 2018, 2019 a 2020. 

Výstava má i online podobu, 
kterou naleznete na www.mvk.cz  
a procházka městem je navíc celo-
ročně dostupná v geolokační apli-
kaci Actionbound.

Navštivte ve Valašském 
Meziříčí na památ-

ném vrchu Helštýn Florální 
oázu s katedrálou stromů 
a užijte si krásnou přírodu  
a pohled do valašské kraji-
ny. 

Památný vrch Helštýn patří k do-
minantám Valašského Meziříčí a je 
oblíbeným cílem výletů s krásným 
výhledem na město. I to byl jeden 
z důvodů, proč zde valašskomezi-
říčská radnice nechala vybudovat 
unikátní Florální oázu. 

Její součástí bude katedrála podle 
návrhu umělce Jiřího Černického, 
který vytvořil sakrální stavbu tvo-
řenou 57 kusy vzrostlých jabloní, 
topolů a dubů. Tuto ojedinělou 
stavbu bude v létě lemovat května-
tá louka. 

Projekt doplní také arboretum 

starých odrůd 25 kusů ovocných 
stromů – jabloní, hrušní, slivoní  
a třešní. 

Vybudováním Florální oázy tak 
vznikl nejen unikátní veřejný pro-
stor a cíl výletů. 

Celá stavba přispěje ke zlepše-

ní životního prostředí ve městě. 
Od roku 1948 stojí na Helštýně 
památník obětí 2. světové války, 
který v roce 2019 doplnil půdo-
rys barokního letohrádku Belve-
dere, jenž zde stál až do poloviny  
19. století.

Střelenské studánky 
a křížová cesta

Obec Střelná je malá vesnička 
na Hornolidečsku, která leží 

přímo na hranici se Slovenskem  
a sousedí s vesničkou Strelenka.

Z místních kopců je při jasném 
počasí vidět na Malou Fatru, Ly-
sou Horu a Radhošť v Beskydech 
nebo Velkou Javořinu v Bílých 
Karpatech.

Jednou ze za-
jímavostí, je 
jedenáct stu-
dáne, které 
místní propo-
jili dovýletní 

trasy Střelenské studánky. Nachází 
se v místních lesích a má celkem 
10 kilometrů. U každého z prame-
nů je možnost odpočinku i občers-
tvení v podobě čisté vody. 

Souběžně s touto trasou narazí 
poutníci také na křížovou cestu, 
která začíná na Střelenském vrchu 
a končí u turistické zvonice.

Dětské pohádkové lázně v Rožnově
Skluzavky, prolézačky, dětský koutek nebo balónkový bazének si uži-
jí vaše děti na ploše více než 1000 m2 za každého počasí. Využít také 
můžete velkou solnou křišťálovou jeskyni, ve které je ta nejkvalitnější 
himalájská sůl. Školený personál zde připravuje tvořivé dětské dílničky. 
Dětské zábavní centrum v Rožnově je ideálním místem, kde si může 
odpočinout celá rodina. Doporučujeme využít hlídacích služeb pro děti, 
a zatímco si děti budou hrát v dětském centru, rodiče mohou vyzkoušet 
luxusní péči v Rožnovských pivních 
lázních nebo mořských lázních.  
A pokud máte rádi stylovou gas-
tronomii, můžete se zastavit  
v kavárně nebo hospůdce přímo 
v Rožnovském pivovaru. Více na  
https://www.pohadkovelazne.cz/

Z Helštýna máte výhled 
na ValMez jako na dlani

GENERÁLNÍ PARTNER DESTINAČNÍ SPOLEČNOSTI VALAŠSKO V ROCE 2022

Výšlap na valašskou 
Eifelovku už 30.12.

Tradiční novoroční setkání  
u rozhledny na Vartovně 

plánují opět v Senince. Akce se 
koná v pátek 30. prosince. Sraz 
účastníků je u valašské „Eife-
lovky“ v 11 hodin. Občerstvení 
zajištěno
Oblíbený hvězdicový výstup 

k rozhledně je možný po všech 
dostupných turistických tra-
sách, vedených ze Syrákova  
a Seninky (žlutá značka), Liptá-
lu a Valašské Polanky (zelená 
značka), Vsetína a Pozděchova 
(modrá značka). 
Přes vrchol Vartovny vedou 

cyklotrasy z Prlova, Pozděcho-
va, Leskovce, Syrákova. 
V případě, že vyrazíte ze Se-

ninky, parkujte u kulturního 
domu v Senince. 
Točna v Hořansku musí být 

volná pro autobusovou dopra-
vu.



Zavítejte do valašských 
informačních center  

a přivezte sobě nebo svým 
blízkým památku na ná-
vštěvu Valašska. 

Dárečky zakoupíte pro děti i ka-
marády a potěšit je můžete suve-
nýry či drobnostmi z výletu. Infor-
mační centra na Valašsku nabízejí 
rozmanitý sortiment tradičních va-
lašských produktů a dárků, které si 
můžete zakoupit a uchovat si tak 
příjemnou vzpomínku na návštěvu 
Valašska. Nabídka je rozmanitá, 
od typicky turistických suvenýrů  
v podobě vizitek, magnetek, tu-
ristických známek, přes mapy 
či pohledy, až k těm voňavějším  
v podobě čerstvě upražené kávy, 
dárkových sad slivovice či ovoc-
ných pálenek, ale i svíček, zvo-
nečků, dřevěných holubiček, va-
lašských panenek, ponožek či 
klobouků. 
Inspirujte se nabídkou ně-
kterých informačních cen-
ter a zastavte se, určitě si 
vyberete dárek, který vám 
vždy připomene návštěvu 
Valašska, ale také 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 i štípané holu-
bičky, mapa obce a kapesní nožík. 

IC Betlém Horní Lideč: tu-
ristické známky a vizitky, magnet-
ky betlému a pohledy, několik dru-
hů papírových betlémů - Jiří Trnka, 
Josef Lada, Naďa Kotrčová, ale 
také staročeský či lidový betlém, 
dřevěné píšťalky, holubičky pana 
Šperlinga a paní Vráželové, dřevě-

né kříže, valašské panenky, výrob-
ky paní Aleny Dynkové, pastelky, 
tužky a betlémské oplatky.
IC Rožnov pod Radhoš-
těm: Valašské ponožky, štípané 
holubičky, svíčky s motivem in-
spirovaným modrotiskem z místní 
unikátní svíčkárny Unipar, stylové 
plechové hrníčky, látkové tašky  
s motivem Jurkovičovy rozhledny, 
zvonečky. 

IC Prostřední Bečva: Vizit-
ky, magnetky, pohledy, zvonečky, 
sošky Radegasta nebo svíčky. 
IC Zvonice Soláň: turistic-
ké známky, turistické magnetky, 
knihy, mapy, turistické vizitky, 
keramika, kovoví a dřevění andě-
lé, hrníčky, kalendáře, zvonečky, 

vitráže, dřevěné a textilní hračky, 
bylinkové sirupy, čelenky a čepice 
pro turisty.
IC Vsetín: Turistické vizitky, 
magnety, známky, nálepky, Valaš-
ské oplatky, kovové nebo dřevěné 
valašky, krojované panenky v mod-
rotisku, knihy O zbojníkoch a po-
kladoch nebo knihy Portrét Ch. G. 
Masarykové či Hrnčeku vař, ručně 
vyráběná mýdla nebo valašský klo-

bouk, ale i polštářky a prostírání  
s valašským motivem, valašské po-
nožky, háčkovaní andílci, dřevěné 
pastelky a píšťalky, pro děti dře-
věné 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 suve-
nýry Karolinka – dřevěné tužky, 
svíčky, pohledy, keramické hrníč-
ky, zvonečky, lahvičky, ale také tu-
ristické vizitky, známku Karolinka, 
magnety, kalendáře od fotografa 
Radovana Stoklasy nebo kniha – 
Tajemství v názvech ukrytá. 

IC Valašské Meziříčí: Čers-
tvě pražená zrnková káva, ponožky 
s lidovými motivy, dárková slivo-
vice z Veselého Gruntu, modrotis-
kové ručně vyráběné svíčky, mož-
nost vyrazit si za drobný poplatek 
minci se znakem ValMezu nebo si 
zakoupit keramické magnetky. 
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Valašsko - český slovník
baraba - pobuda, dělník na 
stavbě dráhy
dareba, darebák - darebák, 
lump, padouch
kydať - kydat, vyhazovat, 
nahazovat hnůj
kydať (na keho) - ostouzet, 
hanobit, pomlouvat
ledačina - lajdák, nezbeda, 
ničema, darebák; věc leda-
jaká
mrviť - mrvit, muchlat, 
cuchat, kazit dílo; 2. uzlovat 
niti; 3. mluvit nesrozumitelně

nasýsať - nahlížet
paprča - ptačí tlapka s plov. 
blánou; 2. noha, ruka, pazou-
ra (pejor.) (zatřepáł paprča-
ma, natáhnúł paprče - umřel)
paprčiť sa - zlobit se, durdit 
se, rozčilovat se, naparovat 
se; 2. odporovat
podpalač - buřič, podněco-
vatel
súcí - možný, vhodný, schop-
ný, použitelný, hodící se, být 
s to (obv. jen v záporu) (Ja 
nejsu ešče na to súcí. To néni 

súcí. - nesluší se to)
ščúřiť sa - šklebit se, ušklíbat 
se, usmívat se, smát se, zubit 
se
švŕlák - kuchyňská kvedlač-
ka;  2. nedorostlý strom, malý 
chlapec
zapalač - palič, žhář
Valašské přísloví
„Pověz babě děvča, 
aj peňazí ti pošťá.“
Pro další akutní  
překladatelské oříšky  
navštivte www.valassky.cz

Polévka Štedračka
Tato polévka se připravovala převážně na Štědrý den. 
Existuje spousta variací příprav této polévky, které 
bývají rozšířeny o ingredience jako pohanka, cibule, či 
brambory. 

100 g hrachu, 50 g sušených švestek, 50 g sušených hrušek, 2 hrsti 
sušených hub, sůl, 150 ml vývaru z kostí, 1 lžička sádla

Hrách namočíme přes noc do vody a druhý den ho uvaříme do měk-
ka ve vývaru se švestkami a hruškami. Polévku procedíme a přísady 
propasírujeme přes sítko. Osolíme a dochutíme nadrobno nakrájenými  
a na sádle podušenými houbami.

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

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


