
ZDARMATuristický průvodce po Valašsku

Valašsko je země 
cyklistům zaslíbená

číslo léta

1160
Chráněná krajinná ob-
last Beskydy je největ-
ší chráněnou krajinnou 
oblastí v České republi-
ce. Rozkládá se na roz-
loze 1160 km2 a spadá 
do Zlínského a Morav-

skoslezského kraje.

visit-valassko.cz

kraj, kde se tradice snoubí 
s krásou přírody a pohostinností

Z rozhleden  
v Horním Vsacku 

uvidíte dál,  
než si dokážete 

představit

...4

Objevte krásy 
Valašska  

s medvědem  
Jurou a zahrajte 

si o ceny

...2

ADÉLA KOUSALOVÁ 

Pane hejtmane, je mi jasné, že 
na sport Vám zejména v dneš-
ní hektické době nezbývá moc 
času, ale přeci jenom se zeptám, 
jakým sportem dobíjíte „bater-
ky“ a do kterých míst Vás to při 
sportování nejvíc táhne? A proč?

Baterky dobíjím fyzickým po-

hybem, a i když máme domek a 
staráme se o malou zahradu, tak 
přeci jenom potřebuji vydatnější 
fyzický výkon. A to nejen proto, že 
celý život aktivně sportuji, v létě to 
je dálkový běh a v zimě zase bílá 
stopa, tedy běžky. Takže minimálně 
dvakrát až třikrát týdně potřebuji 

aspoň půl hodinový nebo hodi-
nový běh, nebo nějaký podobný 
aerobní výkon. A pokud bych měl 
říct konkrétní místa, tak nejraději 
sportuji ve svém okolí, kde ty naše 
kopečky znám, kde jsem už něco 

naběhal, a kde si vychutnám nejen 
běh samotný, ale i naši krásnou 
krajinu. Zkrátka, když vyjdu z 
chalupy a vyběhnu, je to značka 
ideál. Nejraději mám oblast Tylo-

vických vrchů, okolí Rožnova pod 
Radhoštěm, Javorníky, samotnou 
oblast Radhoště, a když bývám 
moc unavený a na běhání nemám 
náladu, tak si aspoň musím vyjít, 
jak se u nás říká ´pod drátama na 
Radhošť´, což je speciální stezka 
možného výstupu na Radhošť z 
jižní strany. Jsou to necelé tři 
kilometry s převýšením do 700 
metrů. Takže alespoň tuto třičtvrtě 
hodinku si dávám pořádně do těla 
a zároveň si vyčistím hlavu.

Pokračování na straně 3

Léto je jako stvořené k 
poznávání krás Valašska. 
A pokud milujete jízdu na 
kole, otevírá se vám ne-
přeberné množstí cyklis-
tických stezek. Provedou 
vás kouzelnými údolími 
i hřebenovkami plný-
mi krásných rozhledů do 
kraje. Vyražte s námi po 
horských úbočích i podél 
řek a poznejte kraj plný 
dobrého jídla a báječ-
ných lidí.       ...8,9 a 14

Ahoj, 

jsem medvěd 
Jura

VALAŠSKÉ NOVINY
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Milí čtenáři,
máte před 
sebou třetí 

vydání turis-

tických novin 
zaměřených 

na oblast 
Valašska. 

Tentokrát bychom chtěli ukázat 
Valašsko jako region plný krás-

ných rozhledů do krajiny  
a příznivý pro milovníky cyk-

losturistiky. Uvnitř Valašských 
novin najdete podrobnou cyk-

lomapu, která vám napoví, kam 
všude se na svém bicyklu do-

stanete. Kromě toho přinášíme 
jízdní řád cyklobusu Beskydy 

a informace o nově otevřeném 
úseku cyklostezky BEVLAVA, 
která propojí Valašsko se slo-

venským Povážím. 
Stejně jako v loňském roce ne-

bude chybět ani letos naše re-

gionální poznávací hra o ceny 
pro celou rodinu - Poznáváme 

Valašsko s Medvědem Jurou. 
V letním vydání přibyly na 

stránkách novin také rozhovory 
a příběhy se zajímavými lidmi 

z regionu a spousta tipů na 
výlety a zajímavé akce, které 

se, pokud to situace s pandemií 
dovolí, letos o prázdninách na 

Valašsku uskuteční. 
Doufám, že i díky našim 

novinám objevíte ještě více za-

jímavých míst a užijete si je se 
všemi chutěmi a vůněmi, které 

vám může nabídnout jenom 
Valašsko. 

Helena Volková, 

Destinační společnost 
Valašsko

rozhovor

Když bývám moc unavený, musím  
si vyjít „pod drátama“ na Radhošť
Pro letní vydání Valašských novin jsme požádali  

o rozhovor Radima Holiše - patriota, starostu města 
Rožnov pod Radhoštěm, hejtmana Zlínského kraje, ale 
také dlouholetého vedoucího Oddílu běžeckého lyžování 
pod TJ Gumárny Zubří a celoživotního sportovce.
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Užijte si fantastické zážitky 
s BESKYDY VALAŠSKO CARD

www.beskydy-valasskocard.cz

H
orské hřbety Vsetínských 
Beskyd, Javorníků, Hostýn-

ských vrchů a Moravskoslezských 
Beskyd jsou turistickým rájem. 
V každém ročním období se tady 
najde řada možností pro zábavu, 
sportovní vyžití i relaxaci. Nově 
si můžete užít Valašsko a Besky-

dy ještě více, díky zážitkové kartě 
hosta BESKYDY VALAŠSKO 
CARD. 

Poznejte kouzelné Valašsko  
a fantastické Beskydy při výletech 
v každém ročním období a využij-
te k tomu velké množství výhod, 
které vám nabízí zážitková karta 
BESKYDY VALAŠSKO CARD. 
„Díky kartě můžete čerpat výho-

dy od více než stovky zapojených 
subjektů na zvýhodněné ubytování, 
vstupné do muzeí, galerií, zámků, 
památek, na služby wellness a ma-

sáže, vstupy na koupaliště, do spor-
tovních či ski areálů, ale třeba i do 
kina,“ vyjmenovává výhody karty 
Helena Volková z Destinační spo-

lečnosti Valašsko, která tento pro-

jekt na Valašsku koordinuje.

Zážitkovou kartu
 získáte zdarma
Zážitkovou kartu získáte zdarma 

u smluvních ubytovacích partnerů 
při ubytování na dvě a více nocí, 
nebo za 99 korun ve vybraných 
Turistických informačních cent-
rech. Karta je platná 12 měsíců od 
aktivace, můžete 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 od-

bavení na pokladnách, slevy 20 % 
a více a další bonusy. Výhody lze 
získat předložením karty v provo-

zovnách uvedených na www.be-

skydy-valaskocard.cz v brožurce  
a na místech označených logem 
Beskydy Valašsko Card. 

Přejeme Vám příjemný pobyt  
a mnoho skvělých zážitků. Více in-

formací naleznete na www.besky-

dy-valasskocard.cz. (ak)

Fantastické Beskydy a Kouzelné Valašsko

Valašsko, to není jen oblast  
s překrásnou přírodou  

v horském prostředí Javorníků  
a Beskyd, ale i území s dobrou in-

frastrukturou, která nabízí vyžití 
pro cyklisty, pěší turisty či milov-

níky přírody. Jsou to však i nově  
a moderně vybudované či 
zrekonstruované hotely 
a penziony, které nabíze-

jí návštěvníkům kvalitní 
služby i komfortní vyba-

vení či neopakovatelné 
zážitky z folklorních festi-
valů, lokálních kulturních 
akcí a gastrofestivalů, kte-

ré nabízejí kvalitní hudeb-

ní programy doplněné ty-

pickou valašskou kuchyní. 
Úlohou Destinační společnos-

ti Valašsko je společně s místní 
podnikatelskou sférou, samosprá-

vou a neziskovými organizacemi 
podporovat cestovní ruch v oblasti 
Valašska, konkrétně Rožnovska, 
Valašskomeziříčska - Kelečska, 
Valašska-Horního Vsacka, Střední-
ho Vsetínska a Hornolidečska, pro-

tože každá část je něčím typická  
a výjimečná.  

„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 činností Desti-
nační společnosti Valašsko Martina 
Hovořáková ze Sdružení obcí mik-

roregionu Vsetínsko, jehož je des-

tinační společnost součástí.
Destinační společnost se zabývá 

také přípravou a realizací projektů 
financovaných z dotačních progra-

mů určených na podporu rozvoje 
regionu. „Provozujeme také turis-

tický portál www.visit-valassko.cz, 
který nabízí nepřebernou nabídku 
tipů na výlety, volnočasové akti-

vity pro rodiny s dětmi, 
aktivní seniory, ale i rad 
kde prožít víkend či celou 
dovolenou nebo si užít 
sportovní aktivity v létě 
i zimě. Na webu najdete 
zkrátka kompletní nabíd-

ku ubytování, wellness 
služeb, restaurací a tipů, 
jak a kde si na Valaš-

sku užít neopakovatelné 
chvíle s rodinou a přáte-

li,“ doplnila Martina Hovořáková. 
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 nově připravovaného 
Turistického průvodce po Valaš-

sku. (ak)

O podporu a rozvoj cestovního ruchu v regionu 
se stará Destinační společnost Valašsko

MVK Vsetín nabízí portál 
plný osobností Valašska
Šířením povědomí o osobnostech 
se tradičně zabývají knihovny  
a svými slavnými rodáky se pyšní 
i mnohá města a obce. Na Valaš-

sku se toho úkolu již v 70. letech 
20. stol. ujala Masarykova veřejná 
knihovna Vsetín. 

Udělejte s námi krok dále a zjis-

těte, kdo to vlastně byl ten Bohu-

mír Jaroněk, František Hlavica, 
Alois Mikyška, Cyril Mach nebo 
Rudolf Londin. 
Co na Osobnostech 
Valašska.cz naleznete? 

Jsou zde zveřejněny životy  
a dílo sto-

vek našich 
předků nebo 
současníků 
a popsána 
historie va-

l a š s k ý c h 
obcí. Por-
tálem můžete procházet pomocí 
štítků činností/rolí, nebo začít od 
fulltextového vyhledávání. Po-

kud hledáte konkrétní osobnosti, 
např. narozené na určitém místě  
a v určité době, využijete pokročilé 
vyhledávání. K jednotlivým dnům  
v roce se vztahuje kalendárium, 
kde se můžete podívat, kdo slavil 
či slaví narozeniny stejně jako vy. 

slavíme s knihovnou
Vsetínská knihovna 
slaví 100 let
Masarykova veřejná knihovna 
Vsetín v letošním roce slaví 100 
let své existence.

Přesné datum založení je 2. února 
1921. Od tohoto dne se několikrát 
změnil její název. Knihovna si pro-

šla mnohými represemi i totalitní-
mi režimy v době fašistické, ko-

munistické i normalizační, ale také 
přerody a znovunalezeními demo-

kracie, svobody a ducha kultury, 
vzdělanosti, platformy pro diskusi 
a otevřenost názorům i občanským 
aktivitám. 

Za svůj život získala knihovna 
a její pracovníci několik význam-

ných ocenění z kruhů odborných, 
i od svých uživatelů, čtenářů a fa-

noušků. 
Vsetínská knihovna se za posled-

ní desetiletí přeměnila z místa, kde 
se jen půjčují knihy na centrum se-

tkávání, předávání informací, kul-
turních a vzdělávacích akcí. 

Lidé zde najdou informační  
a technické zázemí (vyžití inter-
netu, výpočetní techniky), půjčují 
si zde knihy, časopisy, CD, hry, 
účastní klubových setkání, soutě-

ží, tvořivých dílen, besed, seminá-

řů, kurzů  apod.
Podrobné informace o provozu 

a akcích v této instituci najdete na 
www.mvk.cz 

číslo roku

100
Masarykova veřejná
knihovna má v rodném 
čísle napsané datum 
2. února 1921

KDY VYJDEME 

PŘÍŠTĚ?

Čtvrté vydání Valaš-
ských novin vyjde 1. pro-
since  2021. Už teď se 
můžete těšit na vyprávění 
o nejstarší Betlémské hře 
o narození Ježíška, kte-
rou každoročně sehrají  
v Dřevěném městečku 
ve Valašském muzeu  
v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm členové míst-
ních folklorních souborů. 
Chybět nebude ani sou-
hrn akcí a tipy na trávení 
vánoční dovolené na Va-
lašsku. REDAKCE
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Narodil jste se na Valašku, žijete 
tady s celou Vaší rodinou, ptám 
se Vás tedy jako valašského pat-
riota. Jaké místo na Valašsku je 
Vaše nejoblíbenější? A proč?
Dětství jsem prožil na Solisku nad 
Zubřím, s úžasným výhledem na 
Kamenárku, a to je místo, kam se 
vždy rád vracím. Nicméně posled-

ních 25 let žiji s rodinou v Rož-

nově pod Radhoštěm, a tak mezi 
moje nejoblíbenější místa patří již 
zmiňované Tylovické vrchy, odkud 
jsou krásné výhledy na okolní kop-

ce, přes údolí Vigantic a Bečev.

...Za oblast Vsetínska 
určitě doporučuji údolí 
Velkých Karlovic...

Kdybyste měl našim čtenářům 
dát tip na zajímavý výlet, pro-
cházku nebo naučnou stezku na 
Valašsku, co byste jim doporu-
čil?
 Můj hlavní tip bude na Cyklo-

stezku Bečva, která propojuje 
celé Valašsko a nabízí nespočet 
možností k výletům a procházkám 
ve svém okolí. Sám ji také aktivně 
využívám jak pro běhání, tak i pro 
kolečkové lyže, jízdu na kole. Je 
zkrátka univerzálním sportovištěm. 
Návštěvník si tak může užít sporto-

vání v přírodě, a přitom se dostat 
na zajímavá místa. Já osobně mám 
nejraději na Cyklostezce Bečva tu 
Rožnovskou část, možná i proto, že 
je o něco víc svedená po samostat-
ných úsecích s vyloučením motoro-

vé dopravy, zkrátka úsek Valašské 
Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm 
je pro cyklisty oáza klidu bez aut. 
Za oblast Vsetínska určitě doporu-

čuji údolí Velkých Karlovic, které 
nabízí vyžití pro turistiku, kola, 
wellness, výbornou gastronomii, to 
vše v krásné valašské krajině. Co 
se týká tipů na naučnou stezku, tak 
jeden mám přímo v Rožnově, kde 
je velmi zajímavá Naučná stezka 
Hradisko. Tu mohu doporučit 
hlavně rodinám s dětmi, kde se bě-

hem dvouhodinové procházky na 
devíti zastaveních mohou seznámit 
s místními živočichy, rostlinami či 
lesními tůněmi v krásné valašské 
krajině a odměnou jim pak bude 
zřícenina hradu Hradisko.

Máme před sebou léto a dobu 
dovolených. Máte už plány, kam 
se na dovolenou vydáte a zda 
budete cestovat po naší repub-
lice nebo zda vycestujete do 
zahraničí? Podle čeho se rozho-
dujete?
 V loňském roce jsme s manželkou 
prožili dovolenou v České republi-
ce, a to konkrétně v Luhačovicích. 
Toto krásné lázeňské město nás 
natolik uchvátilo svojí pohodovou 
atmosférou, nádherným prostře-

dím a možnostmi kulturního vyžití. 
Proto jsme se rozhodli, že se tam v 

letošním roce vrátíme. Tedy lokace 
pro naši letní, byť kratší dovole-

nou jsou Luhačovice.
O zahraničí letos určitě neuvažu-

jeme, a to i s ohledem na situaci 
ohledně vývoje pandemie koro-

naviru, ale také proto, že chceme 
finančně podpořit regionální 
cestovní ruch a přispět tak našemu 
území k jeho oživení, protože je to 
zapotřebí. Plánujeme také napří-
klad dovolenou na kolech, která je 
v naší rodině také velmi oblíbená. 
Máme ji spojenou nejen s odpočin-

kem, ale i zážitkem, proto se těším, 
že letos projedeme Cyklostezku 
Morava ve směru Uherské Hradiš-

tě, Napajedla, Kroměříž.

Cestovní ruch je jeden ze sekto-
rů, který pandemie koronaviru 
ovlivnila nejvíce. Připravuje-
te ve Zlínském kraji nějaké 
pobídky nebo dotační tituly pro 
oblast cestovního ruchu k jeho 
restartu?
 Uvědomujeme si dopady protie-

pidemických opatření do sektoru 
cestovního ruchu ve Zlínském  
kraji, proto jsme hledali vhodné 
formy pomoci pro ubytovací zaří-
zení. Od dubna jsme připravovali 
dotační titul na podporu cestov-

ního ruchu, kdy jde o propojení 
snahy o oživení podnikatelských 
aktivit v cestovním ruchu s potře-

bou poděkovat zdravotníkům a 
pracovníkům v sociálních služ-

bách, kteří s obrovským nasazením 
pomáhali zachraňovat ve Zlínském 
kraji životy covidových pacientů. 
Předpokládáme tak zapojení 15 
milionů korun z rozpočtu Zlínské-

ho kraje do tohoto programu, jako 
jakousi odměnu pro ´lidi v první 
linii´ formou voucherů, určených 
právě na pobyt v hotelech či penzi-
onech v našem kraji. Konkrétně se 
bude jednat o vouchery v hodnotě 
3500 korun, které ´lidé v první 
linii´ budou moci uplatnit od září 
letošního roku do června příštího 
roku při pobytu minimálně na 2 
noci s polopenzí v zapojených ho-

telech a penzionech. Záměrně jsme 

zvolili období, kdy cestovní tlak 
hlavní sezóny už není tak velký a 
ubytovatelé budou mít možnost do-

hnat to, co jim první polovina roku 
2021 vzala. Díky této podpoře si 
tak budou moci tato ubytovací 
zařízení prodloužit sezónu ubyto-

váním zdravotníků a pracovníků 
sociálních služeb uplatňující právě 
vouchery našeho kraje. Dále také 
plánujeme jednorázové dárkové 
poukazy, pro sektor služeb, které 
plánujeme použít na podporu v 
území ve službách, které musely 
být s ohledem na vládní opatření 
zavřené. Tyto formy podpory jsme 
zvolili záměrně proto, aby to byla 
podpora nejen hoteliérů, ale i slu-

žeb v celém území, protože věříme, 
že tyto peníze skončí v příjmech 
našich firem, které pak finance 
utratí na našem území a následně 
tyto finance obdrží v přerozdělení 
daní naše obce.
 ... nebo Cyklostezku
Bečva, která propojuje
celé Valašsko...
Jako hejtman Zlínského kraje 
vedete v rámci Asociace krajů 
České republiky Komisi Rady 
pro cestovní ruch. Jakými téma-
ty se aktuálně asociace zabývá, a 
jak přispívá k řešení drastických 
dopadů pandemie do oblasti 
cestovního ruchu?
 K cestovnímu ruchu jsem přiči-
chl již jako starosta Rožnova pod 
Radhoštěm, kde jsme i díky Valaš-

skému muzeu v přírodě druhým 
nejnavštěvovanějším místem ve 
Zlínském kraji. Možná i proto jsem 
vzal vedení této komise asociace 
krajů a musím říct, že pro cestovní 
ruch nikdy nebyla složitější doba, 
než je ta současná, protože cestov-

ní ruch je totálně odstaven od pod-

nikání. Obracejí se na nás zástup-

ci asociace cestovních kanceláří, 

hoteliérů, lázeňství a dalších a od 
všech rezonuje stejné téma, tedy že 
musí mít zavřeno, což jim způso-

buje velké ztráty. V rámci komise 
pro cestovní ruch jejich požadavky 
a podněty sbíráme a předáváme 
je na ministerstvo průmyslu a 
obchodu a ministerstvo pro místní 
rozvoj. Zásadní problém však vi-
dím v tom, že žádné z ministerstev 
nemá ukotvený kompletní program 
pro cestovní ruch. Apeloval jsem 
tedy na oba ministry, aby si tuto 
kompetenci ujasnili a aby podporu 
pro cestovní ruch připravili  
a poskytli.

Komise je jakousi prodlouženou 
rukou pro obě ministerstva v 
rámci oblasti cestovního ruchu pro 
celou Českou republiku, a my se 
jim snažíme poskytovat relevantní 
informace, co se v území děje, jako 
to vypadá s proplácením pomoci  
a co podnikatelé skutečně potřebu-

jí. Ministerstva tak mají možnost 
reagovat přímo na podněty  
z terénu a mohou začít připravovat 
takovou podporu, která bude mít 
patřičný efekt nejen pro samotné 
příjemce, ale bude to i jakási zpět-
ná vazba pro samotná minister-
stva, aby měli přehled, o co budou 
mít podnikatelé zájem.
 

A můžete prozradit již něco 
konkrétního?
 Výsledkem tohoto jednání je, že 
naše Komise Rady pro cestov-

ní ruch byla přijata do procesu 
přípravy Národního plánu obnovy 
a také Akčního plánu cestovního 
ruchu, který budeme připomínko-

vat. Jsme tedy hlas přímo z území.  
A jen dodám, že Akční plán cestov-

ního ruchu, by měl být funkční již 
od poloviny letošního roku.
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Když bývám moc unavený, musím  
si vyjít „pod drátama“ na Radhošť

4 rychlé odpovědi
Když se řekne Valašsko, vybaví se mi kromě hez-
kých kopečků a výhledů jednoznačně voňavý frgál.

Nejoblíbenější valašské jídlo je cokoli, co voní ma-
sem (smích). A jak se říká, kde je řízek a bramborový 
salát, tak tam já nechybím. Mám rád tradiční valaš-
skou kuchyni, uzené, klobásky, škvarky, kyselici, no 
a pravá valašská zabijačka, to je báseň. Sám si doma 
vyrábím tlačenku, paštiku nebo domácí sádlo, a takový 
čerstvý chleba se sádlem, to mám moc rád. 

Nejoblíbenější valašské slova jsou TOŽ  
a FURT :-)

Největší valašská osobnost je pro mě jednoznač-
ně Emil Zátopek. Je sice rodákem z Kopřivnice, ale do 
Rožnova to je jen přes kopec. Jeho rodiče byli ze Za-
šovska a to už Valašsko je, a navíc je u nás v Rožnově 
pod Radhoštěm pochovaný na Valašském Slavíně. U 
nás v Rožnově pod Radhoštěm je pro mě tou nejváže-
nější osobností pan Emanuel Vencl. Zakladatel a ředitel 
Hospodářské školy v Rožnově pod Radhoštěm, ale také 
zastupitel a od roku 1925 poslanec, po kterém v Rož-
nově zůstal velký odkaz.

Rozhovor s hejtmanem Zlínského kraje a starostou Rožnova pod Radhoštěm Radimem Holišem

Foto: Jiří Balát
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T
ři příměstské hry pro milovní-
ky knih a venkovního prochá-

zení připravila Masarykova veřej-
ná knihovna Vsetín. 

Hry jsou založeny na geolokač-

ním principu. Pomocí appky Ac-

tionbound hledáte místo a teprve 
když na něj dorazíte a splníte zá-

bavný úkol, zjistíte, kam jít dále.

(QR kódy, pomocí nichž 
si můžete Seekorky stáhnout)

Pokud si hru stáhnete do mobilu, 
lze ji hrát i offline. Na závěr neza-

pomeňte nahrát výsledky na inter-
net a uvést kontaktní e-mail. 

Všichni účastníci získají drobnou 
odměnu. Ti, co splní všechny 3 Se-

ekorky, se dostanou do slosování  
o pěkné knižní a hravé ceny. 

Objevujte Vsetín, bavte se 
a získejte tipy ke čtení! 
Od: 1. 5. 2021 | Do: 31. 8. 2021
Kde: Vsetín a přilehlé okolí 
Kdo: Hráči a dobrodruzi 0–99 let
Nevíte si rady? 

Pište na seekorka@mvk.cz 

Magické Vsetínské osmičky 
Zastavení 1.
MAGICKÁ SÍLA
POLEDNÍKU
PANSKÁ ZAHRADA
V největším městském přírodním 
parku, v jeho severovýchodní části
je vyznačena trasa, kudy 18. po-

ledník východní délky prochází. 
Trasu vyznačují ve dvou místech
cca 50 cm vysoké kamenné sym-

boly s ryskou a číslovkou 18.

Zastavení 2.
MAGICKÁ SÍLA
LÁSKY
KŘÍŽ A NÁHROBNÍ DESKA
Zde na tomto místě se nacházel 
bývalý hřbitov, který se rozkládal 
kolem katolického kostela. Přestal
se používat roku 1835. Je zde kříž 
z 18. století (1767) a náhrobní des-

ka z pískovce na památku Alžběty
Vaňkové, která zemřela ve věku 19 
let v roce 1662 z nešťastné lásky 
těsně před svatbou s Janem Mi-
chonkem z Valašského Meziříčí.

Zastavení 3.
MAGICKÁ SÍLA
HISTORIE
KŘÍŽ U KATOLICKÉHO 
KOSTELA
Barokní kamenný kříž z 18. stole-

tí (1783) s kamenným korpusem  
a znakem rodu Illesházy. Tento vý-

znamný uherský rod vládl vsetín-

skému panství a vlastnil vsetínský 
zámek v letech 1653 – 1827. Za-

počali se stavbou nového barokní-
ho zámku, který poté nedostavěný 
darovali katolické církvi.

Zastavení 4.
MAGICKÁ SÍLA
UMĚNÍ
BAROKNÍ SOCHY A KAŠNA
NA HORNÍM NÁMĚSTÍ
Immaculata (Neposkvrněné početí
Panny Marie, z roku 1769) a sv. 
Jan Nepomucký (1770). Obě sochy 
pochází z dílny sochaře Šebestiána 
Hertla a stylově jsou na pomezí 
baroka a rokoka, z nichž právě Im-

maculata je jeho vrcholným dílem. 
Kašna – nejstarší záznam o ní je  
z roku 1652. 

Zastavení 5.
MAGICKÁ SÍLA
ASTRONOMIE
HVĚZDÁRNA VSETÍN
Hvězdárna byla slavnostně ote-

vřena v roce 1950. Nabízí mož-

nost astronomických pozorování, 
pozorování slunce, sledování kli-
matických poměrů města a oko-

lí, exkurze, pořady a přednášky  
o astronomii. V těsném sousedství 
hvězdárny se nachází odpočinkové 
místo „U pěti lipek“, dnes je jich 
zde 8.

Zastavení 6.
MAGICKÁ SÍLA
HRDINSTVÍ
PAMÁTNÍK PADLÝCH
Městský hřbitov – hrob a památník
Československých vojáků. Po-

mník obětem 2. světové války  
se nazývá „Čest padlým hrdi-
nům 6. 5. 1949“. Označen je 
státním znakem a jmény 13 pad-

lých čs. vojáků a dvěma nezná-

mými vojíny. Z druhé strany je 
pomník popsán azbukou a jmény  
8 padlých sovětských vojáků.

Zastavení 7.
MAGICKÁ SÍLA
VESMÍRU
PLANETKA VSETÍN
Dolní náměstí - otáčivá kamenná 
plastika z brazilského granitu vá-

žící 1 tunu, byla vytvořena podle 
skutečné planetky, objevené čes-

kým astronomem Petrem Pravcem 
v roce 1998. Plastiku vytvořil aka-

demický sochař Miroslav Machala 
v roce 2007. Planetka funguje jako 
sluneční hodiny, měří i teplotu 
vzduchu, tlak nebo vlhkost.

Zastavení 8.
MAGICKÁ SÍLA
PŘÍRODNÍCH ŽIVLŮ
KŘÍŽ Z 18. STOLETÍ
Kříž na Dolním náměstí je z 18. 
století (1775) a až v roce 1848 byl 
přenesen z původního umístění – 
rozhraní Vsetína a Janové.
Na podstavci soklu kříže už v jeho 
novém umístění byly vytvořeny 
rysky, které ukazují, kam až sa-

hala voda na Dolním náměstí při 
velkých povodních v letech 1854 
a 1907.

Vydejte se na trasu podél 18. poledníku a získejte v některém z ÍČEK certifikát

18. poledník
1308 – založení Vsetína
1998 – Planetka Vsetín
6118 – jedna z částí Cyklostezky 
Bečva ve Vsetíně, kterou poled-

ník ve Vsetíně protíná 
8 zastavení
8 lipek u hvězdárny
18. století – barokní sochy – kříž 
u kat. kostela – kříž na Dolním 
náměstí

PRŮCHOD VSETÍNEM  
- 18. POLEDNÍK
• sídliště Ohrada – protíná plochu 
fotbalového stadionu
(GPS 49.3133133N, 17.9998647E)

• prochází v těsné blízkos-

ti vsetínské nemocnice a řeky  

Bečvy
• prochází přes Štefánikův most 
přes řeku Bečvu
(GPS 49.3340719N, 17.9999453E)

• prochází místem bývalého  

hřbitova za zdí zámecké zahrady
• pomník Alžběty Vaňkové  

a kříž z roku 1767
(GPS 49.3397589N, 17.9999883E)

• prochází bu-

dovou bývalého 
okresního úřadu 
č.p. 31

FOTOGRAFUJTE 
A ZÍSKEJTE 
CERTIFIKÁT

Město Vsetín, kromě mnoha za-

jímavých a významných  atrak-

tivit nabízí i jednu, která není 
veřejnosti tak známá, a tou je 18. 
poledník východní délky, který 
prochází městem v jeho východ-

ní části. 
Magické vsetínské osmičky 

jsou nenáročná 2,5 km dlouhá 
trasa, která vám nezabere více 
než 1,5h. Díky této trase poznáte 
krásy města a „objevíte“ vsetín-

ské osmičky jako například: 18. 
poledník, 1308 – založení Vsetí-
na, 1998 – Planetka Vsetín, 6118 
– jedna z částí Cyklostezky Beč-

va ve Vsetíně, kterou poledník ve 
Vsetíně protíná. 

Kdo navíc vyfotí všech 8 zasta-

vení a následně fotografie před-

loží v Turistickém informačním 
centru, získá certifikát.

KDE VŠUDE  
OSMIČKY OBJEVÍTE

Partyzánský bunkr v Oznici 
připomíná konec války

Ve stráni nad obcí Oznice se 
nachází obnovený partyzán-

ský bunkr, u něhož zahynul  
1. března 1945 v boji s němec-

kými policejními silami party-

zán Augustin Bártek z Brňova. 
Bunkr byl tehdy Němci vyho-

zen do povětří. Rekonstrukce 
partyzánského úkrytu byla 
provedena v roce 1980. 

Tragickou událost připomíná 
také malý kamenný pomník. 
hned vedle zemljanky.

Tři geolokační hry Seekorka pro milovníky knih



Valašsko je příslovečné 
svým zpracováním dře-

va. Lidé dnes tady obdivují 
především dřevěné chalupy 
nebo různorodost nástro-
jů denní potřeby vyráběné 
právě ze dřeva. Nedílnou 
součástí valašského život-
ního stylu jsou tak dřevěné 
lžíce, mísy, vařechy ale na-
příklad i vyřezávané betlé-
my. K tomu řezbáři potře-
bují kvalitní dláta, která už 
téměř třicet let vyrábí Jaro-
slav Vaculík z Liptálu.

Pětašedesátiletý řemeslník je 
od mládí pevně spjat s tradicemi 
svého kraje. Celý život působil 
ve folklorních souborech Lipta v 
Liptále a Portáš v sousední Jasen-

né. Původem stolař měl k výrobě 
dlát podle svých slov nesmírně 
blízko. „Ze stolařiny to trochu  
i vychází. Dostal jsem se  
k tomu ale jak slepý 
k houslím. Přistě-

hoval se vedle nás 
nový soused, který 
do té řezbařiny tro-

chu dělal. A vyráběl 
si k tomu i nástroje. Nakonec 
jsme začali spolupracovat,“ 

vzpomíná na své začátky Vaculík. 
S výrobou dlát podle svých slov 
začal kolem roku 1995. 

Poptávka po řezbářských ná-

strojích je podle něj stále velká. 
„Mraky lidí dělá na počítači, ale 
zároveň potřebují vidět, co dokáží 
vyrobit rukama. A to je právě 
láká. Existují kurzy řezbářských 
dovedností a já přes ty kurzy 
získávám zákazníky,“ vysvětluje 
řemeslník.

Díky kvalitě svých nástrojů je  

Jaroslav Vaculík známý mezi 
renomovanými řezbáři po celé 
republice. Mezi pravidelnými od-

běrateli má ale především řezbáře 
z Valašska. „Tady ze Vsetína - 
Rokytnice je to pan Mikuš, nebo 
Vinckerovi ogaři – otec se synem. 
Ti vyřezávají betlémy. Mladý udě-

lal Troškovi do jedné z pohádek 
madonu,“ říká Jaroslav Vaculík.

Jak se rodí dláto? 
„Člověk musí mít kvalitní ma-

teriál - ocel. Potom to musí z té 
oceli zkušený kovář umět udělat, 
což každý neumí. To se nenaučíš 
za rok vykut. Dnes je plno umě-

leckých kovářů. Oni kují z bláta. 
Tedy ze železa. Ocel, to je jiná 
práce. Do toho nemůžeš bouch-

nout, jak chceš,“ popisuje. Sám 
pak bere polotovar do své dílny 
a nástroje pečlivě brousí. Když 
je ostří, jak má být, pasuje je do 
ručně vyráběných rukojetí. Za svůj 

život vyrobil tisíce 
dlát nejrůznějších 
velikostí a tvarů. 
Pro začínající řez-

báře doporučuje 
Vaculík sadu šesti základních dlát. 
„Potom, jak to člověka chytne, 
a podle toho, co chce dělat, si 
pořídí další,“ doporučuje.

Jeho výrobky podle něj obstojí 
v té nejtvrdší světové konkurenci. 
Obdržel například certifikát jakos-

ti ve Švédsku, které je velmocí ve 
zpracování oceli. „Bylo to v tamní 
zkušebně. Ohodnotili prý je jako 
kvalitnější než švédské Pfeily. 
Kdo trochu řeže, považuje tuto 
značku za špičku. A podle všeho 
se s nimi hravě můžu srovnat,“ 

prozrazuje výrobce Jaroslav  
Vaculík. (ur)

Strana 5STŘEDNÍ VSETÍNSKOValašské noviny - léto 2021

visit-valassko.cz

Ratibořské lavičky:  
výhledy a písničky

Výrobce dlát z Liptálu 
má certifikát kvality 
ze švédské zkušebny

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 po-

kochání, poznání či vzpomínání. 
Na několika zastaveních si mů-

žete sednout na lavičku a odpoči-
nout si. Bonusem pro každé místo 
je symbolický kovový sloupek se 

schránkou, která obsahuje pamět-
ní knížku s popisem místa a pís-

ničkou, kterou si můžete zazpívat. 
Zapomenuté osudy 
Součástí vycházky po maleb-

ných koutech nad Ratiboří je také 
Naučná stezka Zapomenuté osu-

dy. Ta vás zavede do míst spja-

tých s lidskými příběhy historic-

kých událostí v průběhu staletí.

„Zázračné“ studánky osvěží  
a možná také pomohou
T

ak nejprve ta „zázračná“ stu-

dánka. Říká se jí Ondráška  
a její voda má prý blahodárný vliv 
na klouby a kožní onemocnění. Na-

jdete ji pod značenou cestou z vr-
chu Tisový do Hošťálkové. Na turi-
stických mapách není značena, ale 
místní lidé vám rádi ukáží cestu.  

Druhá je nedaleko od té první. Pra-

men se jmenuje Studánka pod Tisovým. A stejně jako její „zázračná“ 
sestra, nabízí lahodnou vodu a něco navíc. V minulých letech zde jeden 
z místních obyvatel začal zásobovat vybudovaný bar lahvovým pivem, 
vychlazeným právě z tohoto pramene. Jestli budete mít štěstí můžete si 
za symbolickou cenu pivo nabídnout. Přesnou polohu lesního baru vám 
místní rádi poradí.

H
ošťálková má své Čertovy 
skály, o kterých prozatím turi-

stické mapy a bedekry mlčí. 
Toto skalní seskupení přitom patří 

k jedněm z nejkrásnějších v oblas-

ti Hostýnsko-vsetínských vrchů. 
Lidé, kteří je spatřili, je nazývají 
uměleckým dílem tesaným příro-

dou.
Pokud máte chuť zajít si na pro-

cházku do těchto romantických 
míst, která znají jen starousedlíci  

a několik horolezců, je na čase vy-

razit.
Skály se nacházejí ve svazích vr-

chu Tisový (652 m). Vlastní skal-
ní útvary se rozkládají od vrcholu 
hory asi 800 metrů pod vrcholkem. 

Dobře přístupné jsou z horní části 
Hošťálkové, zvané Horňansko. Od 
zastávky autobusu Pod Kadlúbkem 
vyrazíte do bočního údolí proti 
toku přítoku Ratibořky po asfalto-

vé cestě. Za pasekářskou usedlostí 

U Malinů pokračujete lesní cestou 
ke křižovatce s další asfaltkou a po 
té se dáte směrem vpravo až dora-

zíte na konec údolí. 
V místech, kde se křižují lesní 

cesty a potoky, je to ještě kousek 
kamenitou stezkou vlevo prudce 
do kopce. Pak vás ještě čeká další 
odbočka vlevo po travnatém chod-

níku až ke skalám. 
Od hlavní silnice na horním konci 

Hošťálkové je to asi 2 km. 

Skály, na které turistické  
bedekry zapomněly

VALAŠSKÁ ŘEMESLA

BAROKO tesané přírodou. 

JAROSLAV VACULÍK

PROSTOR pro odpočinek  
i zamyšlení.
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MIROSLAV URUBEK

D
ramaturg folklorního 
vysílání Českého rozhlasu 

Brno a Zlín Jaroslav Kneisl 
(36) je velkým valašským 
patriotem, především nedá 
dopustit na své rodné město 
Valašské Meziříčí a jeho oko-
lí. Hraje v několika cimbálo-
vých muzikách a organizuje 
nejrůznější kulturní akce i 
největší cimbálový festival 
na světě.

 

Co letos v létě plánujete ve vaší 
rodné části Valmezu (Valašské 
Meziříčí, pozn. red.)?
Snad se uskuteční už tradiční 
akce, které v místní části Podlesí, 
s původním názvem Křivé, orga-

nizujeme. Těším se na Letňák na 
dece, budeme promítat filmy pod 
širým nebem nebo se také potkáme 
na Svatováclavských Křivských 
slavnostech. A osobně mám rád 
mikulášské sousedské setkání se 
svařákem u rozsvěcení vánočního 
stromu.  

Vy jste aktivní hráč na cimbál, 
ve kterých cimbálových muzi-
kách působíte? Vím, že jich je 
víc…
(smích) Mám několik srdečních 
kapel a strach mi nedovolí nejme-

novat Cimbálovou muziku Valaš-

sko s primášem Vojtěchem Gerlou, 
Cimbálovou muziku Kordulka s 
primášem Michalem Jelénkem a 
také Cimbálovou muziku Bača… 
S primášem… Jak, kdy… (smích) 
Poslední dobou je totiž cimbálová 
muzika Valašsko a Bača skoro 
totožná… (smích).

Jako velkého patriota Valašské-
ho Meziříčí a jeho okolí. Kam 
konkrétně byste pozval návštěv-
níka, který zavítá do této části 
Valašska?
Když přijedou známí, kteří jsou 
odjinud, tak úplně první co udě-

lám, tak  vyjedeme autem nahoru 
na Malou Lhotu. Zdatnější mohou 
trasu absolvovat pěšky nebo na 
kole. Odtud uvidí nádherný výhled 
nejenom na Valmez ale i směrem 
na Hranice na Moravě, Beskydy 
nebo na Hostýnské vrchy. Pak se 
jede okružní cesta kolem dřevě-

ného kostelíku, kde jako farář pů-

sobil autor Broučků Jan Karafiát, 
což je také velice krásné místo. 
A odsud už sjíždíme na přehra-

du Bystřička. Když se ale vydáte 
na druhou stranu od Meziříčí, 
jsou pěkné třeba Hustopeče nad 
Bečvou se svým zámečkem. Nebo 
mám rád také okolí Kelče. Je tam 
zajímavá krajina. Příjemně 
zvlněná s krásnými alejemi 
ovocných stromů  podél cest. 
A nádherné vyhlídky. Ideální 
oblast pro cyklisty. 

A co přímo Valašské Me-
ziříčí?
Tak návštěvníci by neměli 
minout Moravskou go-

belínovou manufakturu, což je 
sám osobě zážitek. Gobelínka je 
jedinečná nejenom výrobou. Je 
to snad jediné místo možná 

na světě, kde je koncentrace tak 
obrovského množství tapisérií 
na jednom místě. Za návštěvu 
určitě stojí  zámecký park v Lešné 
u Valašského Meziříčí, ten stojí 
opravdu za zhlédnutí. V každém 
ročním období.

Léto bývá obvykle také obdobím 
nejrůznějších kulturních akcí…
Když není právě zákaz vycházení 
kvůli pandemii, tak ve Valmezu je 
v létě každý týden něco. Od po-

pulární muziky, přes bigbít, jazz, 
folklor… Toho folkloru je nejméně. 
Meziříčí není oproti Vsetínu nebo 
Rožnovu úplně folklorní město. Ale 
v nabídce meziříčského Kulturní-
ho zařízení a místních spolků si 
vybere každý svůj žánr.

Co pro vás jako valašského pat-
riota znamená Valašsko?
Pro mne jsou Valašskem pře-

devším obyvatelé tohoto kraje, 
samotní Valaši, do jejichž nátu-

ry se vepsala geny předešlých 
obyvatel i krajina, ve které žijí. 
Nejde to samozřejmě paušali-
zovat, ale když se potkávám s 
lidmi odjinud, Valaši jsou pro-

stě jiní. Ta valašská nátura je 

asi především v odlišném pohledu 
na svět.

A jaký je valašský pohled na 
svět?
Tož říkejte si, jak chcete, my si to 
stejně uděláme po svém…a lepší! 
(smích) Nevím. (smích)

Teď těžká otázka. (smích) Na 
jakou typicky valašskou pochu-
tinu byste pozval návštěvníky 
regionu, když pomineme všeo-
becně známé frgále, kyselici a 
slivovici?
Myslím si, že když sem lidé přije-

dou na začátku července, tak si s 
oblibou dávají borůvkové knedle, 
které tak nějak patří k výletu na 
Soláň nebo Radhošť. Znovu se 
tady rozmáhají různé kozí far-
my se svými produkty, takže kozí 
sýr může být takovým valašským 

produktem, 
který si lidé 
odsud mo-

hou odvézt 
i v podobě 
suvenýru.

Jaroslav Kneisl 
Vystudoval hru na cimbál 

na konzervatoři v Kroměří-
ži a etnologii v Brně. 
Hudební pedagog, ak-

tivní muzikant, zastupitel 
města Valašské Meziříčí. 
Ředitel Mezinárodního 

festivalu cimbálu ve Valaš-

ském Meziříčí, který letos 
proběhl v měsíci květnu. 
Organizátor menších 

vesnických akcí, přednášek 
a zanícený propagátor re-

gionu Valašsko. 
V současné době působí 

jako dramaturg folklorní-
ho vysílání v Českém roz-

hlase Brno a Zlín.

Okolí Kelče má příjemně  
zvlněnou krajinu s krásnými 
alejemi stromů podél cest

Návštěvníci gobelínky 
si mohou vyzkoušet 
ruční tkaní koberců
Moravská gobelínová manufaktu-

ra ve Valašském Meziříčí je jediná 
dílna svého druhu na Moravě a ve 
Slezsku. Mezi její nejslavnější díla 
patří opona Národního divadla  
v Praze. 

Při exkurzi mají návštěvníci mož-
nost prohlédnout si tkalcovské vy-
bavení z přelomu 19. a 20. století, 
na kterém dodnes pracují zkušené 
tkadleny a vazačky, a seznámí se 
s prací v gobelínové, ko bercové  
i restaurátorské dílně. 

Navíc si zájemci mohou během  
návštěvy umění tkaní gobelínů  
i vyzkoušet. 

V objektu manufaktury je otevře-
na i stylová Schlattauerova kavár-
na, pojmenovaná po zakladateli 
manufaktury, kde během sezóny 
probíhají nejrůznější kulturní akce. 

tradiční řemesla

Krytý bazén  
Valašské Meziříčí
Krytý bazén v blízkosti centra 
Valašského Meziříčí nabízí spor-
tovní vyžití a relaxaci pro celou 
rodinu. 

Pro relaxaci a regeneraci slou-

ží komplex rekreačních bazénů  
s teplotou bazénů 31-34°C a další 
vodní atrakce. 

Návštěvníkům je k dispozici 
plavecký bazén s pěti drahami  
a pro relaxaci a regenaraci slou-

ží komplex rekreačních bazénů 
a další vodní atrakce.  Pro děti je 
připraven také vyhřívaný bazé-

nek o hloubce 40 cm.

Vrtule - svět her 
a poznání 
Vrtule je ideálním místem pro 
zvídavé děti a dospělé. 

Třípatrový dům her se nachází  
v historické budově bývalé krá-

senské radnice, která je dnes sou-

částí města Valašské Meziříčí,  
a svým návštěvníkům nabízí in-

teraktivní expozice s optickými 
klamy, bludiště, nebo kavárnu pl-
nou her a hlavolamů.  

Ve Vrtulí hračkárně si mohou 
zájemci zakoupit množství origi-
nálních hraček. 

Koupaliště  
Mikulůvka
Přijemné koupání v přirodním 
prostředí nabízí koupaliště v Mi-
kulůvce. 

V areálu koupaliště je k dis-

pozici plavecký bazén a dětský 
svažující se bazének s maximální 
hloubkou 50 cm doplněný o sklu-

zavku a fontánu.
Návštěvníci mohou využít hřiš-

tě na plážový volejbal a petanque, 
k dispozici je také půjčovna slu-

nečníků a lehátek a místní bufet 
plný dobrot.

Letní koupaliště 
Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí nabí-
zí pro horké sluneční dny pobyt  
v modernizovaném venkovní 
koupališti se skluzavkou a mož-

nostmi sportovního vyžití.
Venkovní koupaliště má k dis-

pozici plavecký bazén, dětský 
bazén se skluzavkou a bazén pro 
nejmenší. 

Milovníci volejbalu, košíkové  
a nohejbalu si mohou pronajmout 
hřiště nebo si zahrát stolní tenis. 
Milovníci opalování si mohou 
zapůjčit lehátka. Pro cyklisty je 
zde úschovna kol.

rozhovor

když prší... když pálí slunce...

Na Hranické ulici ve Valašském 
Meziříčí na vás čeká unikátní zá-

žitkové Muzeum řeznictví. 
V muzeu poznáte jednu z nej-

oblíbenějších a nejvoňavějších 
tradic, které se dochovaly na Va-

lašsku, tradici řeznického řemesla 
a výroby lahodných uzenářských 
výrobků.

V Muzeu řeznictví zjistíte vše  
o poctivé práci valašského řez-

níka, uvidíte pravou moravskou 
zabíjačku díky filmu z vlastní 
produkce MP Krásno a uvidíte, 
jak náročná je práce řeznického 
mistra. Ochutnáte také lahůdky  
z řeznictví H+H a z MP Krásno. 

Řeznické stroje a nástroje v mu-

zeu jsou interaktivní, hýbou se  
a jsou všechny plně funkční. 

Dospělí návštěvníci exkurze jsou 
zváni na ochutnávku piva z mini-
pivovaru Paličák.

Muzeum řeznictví, 
historie řemesla  
s vůní zabijaček

Valašská pražírna 
nabízí degustace  
i ukázky pražení
Nová pražírna kávy funguje ve 
městě Valašské Meziříčí na ulici 
Hranická od roku 2020. Její ná-

vštěvníky čeká voňavý zážitek 
plný kávových chutí z nejrůzněj-
ších koutů světa. 

Na své si zde přijdou milovníci 
tradičních chutí i nároční vyznava-

či tohoto nápoje.
 Přijďte si vychutnat výběrovou 

kávu nejvyšší kvality, která pochá-

zí z garantovaně ruční sklizně.

www. valasska-prazirna.cz

náš tip...
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Folk blues beat festival Valaš-

ský špalíček po delším čase 
znovu otvírá lockdownem přeruše-

ný předprodej vstupenek. Už loni 
připravený program se ovšem vi-
nou nepříznivých okolností pozmě-

nil. Nyní pořadatelé jednají o nové 
podobě zahajovacího koncertu –  
v Amfiteátru u zámku Kinských 
by se ve čtvrtek 24. června měli 
představit Jiří Pavlica se souborem 

Hradišťan ve společném programu 
s kapelou Javory Beat Hany a Petry 
Ulrychových. Na toto folklor-bea-

tové jiskření si ovšem diváci budou 
muset zakoupit zvláštní vstupenku. 

Cenově výhodné třídenní vstu-

penky jsou opět v prodeji a zahrnu-

jí program, který se od čtvrtečního 
odpoledne bude postupně odvíjet 
již tradičně v areálu zámku Žero-

tínů v centru Valašského Meziříčí. 
„Letos byla pro přípravu Valaš-

ského špalíčku situace ještě ne-

příjemnější, než v loňském roce,“ 

konstatuje dramaturg a zakladatel 
festivalu Karel Prokeš. „Řadu už 
dlouho dohodnutých věcí musíme 
oželet, ale rýsují se tu jiné zajíma-

vé věci. Znovu jsme začali komu-

nikovat se slovenským zpěvákem 
Peterem Lipou, který by se tu měl 
objevit v bluesrockovém programu 
Beatles in Blue a chystáme i ko-

mornější projekt Lipa spieva Lasi-
cu,“ představuje Prokeš programo-

vé novinky. 
Patří k nim také koncert rocko-

vé legendy s pozměněným ná-

zvem Flamengo Reunion Session.  
„V nečekaném návratu na tuzem-

ská pódia se znovu potkávají in-

strumentalistické hvězdy českého 
rocku, kytarista Pavel Fořt, který 
se v uplynulých padesáti letech 
věnoval rockovým projektům jen 
ve studiu, s hráčem na baskytaru 
Vladimírem Gumou Kulhánkem. 
Tuhle dvojici doplňují další mu-

zikantská esa, třeba bubeník Jiří 
Zelenka, známý s dlouholetého 
angažmá v Etc… Vladimíra Miší-
ka,“ doplňuje tvůrce festivalového 
programu.

Program Valašského špalíčku po-

čítá i dalšími „klasiky“. Měl by se 
zde objevit sedmdesátník Luboš 
Pospíšil s kapelou 5P, u příleži-
tosti svých pětasedmdesátin snad 

i Lešek Semelka, zpěvák, který si 
vybudoval skvělé renomé v Blue 
Effectu a Bohemii. Dalším pětase-

dmdesátníkem je Vladimír Merta, 
jenž přichází se svým triem z fol-
kové scény. 

„Očekáváme také vystoupení ses-

terské dvojice Martha a Tena Elef-

teriadu a v několika projektech, 
bude-li to možné, snad i meziná-

rodních, by měl vystoupit houslista 
Jan Hrubý“, doplňuje organizátor.

„S účastí zahraničních umělců je 
to holt rozehraná partie o mnoha 
neznámých,“ konstatuje pro Valaš-

ské noviny šéf festivalového pro-

gramu Karel Prokeš. 
„Zatím počítáme s maďarskou 

skupinou Ék a sólovým vystoupe-

ním jejich frontmana Olivera Lee. 
Také polské kapely, třeba Jan Ga-

lach Band, Smooth Gentlemen i 
Magda Magic Piskorczyk, zatím 
s vystoupením na Valašském špa-

líčku počítají. Stejně tak E.C. Was 
Here  - Tribute To Clapton, široko-

úhlé sdružení hvězd polského blues 
v repertoáru kytarové legendy svě-

tového bluesrocku. Nově jsme oslo-

vili také mezinárodní, nebo spíš 
mezikontinentální formaci Milo 
Ensemble, kterou vede velká osob-

nost polské scény Milo Kurtis. Zna-

lí posluchači si ho pamatují z kapel 

Maanam, Izraela, Osjana, nebo  
z rockových Voo Voo.“

V dalších případech zatím není 
rozhodnuto. „Na stole máme ko-

respondenci se zajímavou formací  
z Velké Británie, v níž hraje pia-

nista Bob Hall ze Savoy Brown, 
bubeník Ric Lee z původních Teen 
Years After, John Idan z novější se-

stavy Yardbirds a zpěvačka Hillary 
Blythe na basu… A také očekáváme 
příjezd Američana Josepha Par-
sonse,“ oznamuje Prokeš. 

S příchodem jara vzkázal pořa-

datelům jeden z nejvýznamnějších 
rockových kytaristů kontinentální 
Evropy Jan Akkerman, který se  
v 70. letech minulého století pro-

slavil jako sólista Nizozemské art 
rockové kapely Focus. Ani jeho 
krajané z kapely Livin‘ Blues Xpe-

rience, kterou vede původní zpěvák 
a hudebník Nicko Christiansen, či 
o generaci mladší Leif De Leeuw 
Band, zatím tak říkajíc nehodili vi-
dle do hnoje.

Na kraji lesa, na konci ces-
ty, na hranici valašské 

divočiny, mezi duby a buky na-
leznete půvabný rodinný pen-
zion, s nadstandardně vybave-
nými pokoji, který vás doslova 
obejme svým jedinečným pro-
středím a dopřeje vám pohodu 
a klid, ať už přijedete s rodinou, 
partnerem či partnerkou nebo 
zavítáte jen na něco dobrého 
do restaurace. 

Na kraji lesa, které dominu-

je nepřehlédnutelné trámoví 
a dubové stoly. Pro účely sou-
kromých oslav nebo firem-
ních porad či večírků skvěle 
poslouží uzavřený salonek pro  
30 osob.

Součástí penzionu je well-
ness, kde na vás čeká několik 
druhů saun, vyhřívaná masáž-
ní lavice nebo dřevěné bublin-
kové kádě a relaxační místnost 
s hvězdným nebem. Pro tro-
chu osvěžení v letních měsí-

cích je ideální strávit pár chvil 
u přírodního jezírka, u které-
ho si už nejeden pár řekl své 
„ano“ nebo si dát sklenku vína 
ve vinném sklípku, který svou 
komorní kapacitou poskytne 
ideální atmosféru pro rodinou 
oslavu nebo kamarádské pose-
zení.

Aby si aktivní hosté mohli 
užít krásy Valašských kopců  
i kotárů a během cyklo tou-
lek toho objevit co nejvíce, 
penzion Na kraji lesa nabízí  
k zapůjčení elektrokola Berga-
mont s dostatečným výkonem 
na celodenní výlety. Zkrátka 
nepřijdou ani děti, pro které je  
v areálu nově vybudované la-
nové hřiště.

Pokud vás tedy láká nekoneč-
ná pohoda nebo chcete něko-
mu darovat klid na doplnění 
energie, neváhejte a přijeďte do 
penzionu Na kraji lesa!

Pohoda a dobré jídlo Na kraji lesa
INZERCE Naučná stezka Jana Karafiáta: 

do tolerančního kostela ve Velké
Lhotě za autorem Broučků

Naučná stezka je věnována autorovi známých Broučků Janu Kara-

fiátovi, který působil v letech 1875 – 1895 jako evangelický farář 
ve Velké Lhotě.  

Trasa začíná na nádraží ČD ve Valašském Meziříčí a po několika kilo-

metrech stoupá k obci Velká Lhota, kde se nachází významná kulturní 
památka, dřevěný toleranční kostel z 18. století. 

Na závěr trasa stezky klesá k přehradní nádrži v obci Bystřička. Celá 
trasa je dlouhá 14 km a na celkem 16 zastaveních se seznámíte s přírodou 
a historií okolí Valašského Meziříčí. U každého zastavení Vás čekají zá-

ludné otázky postaviček z knihy Broučci.

Valašský špalíček letos potěší 
milovníky hudby už 39. ročníkem

tip redakce 
Valašských novin

Malá soukromá 
zoo na vrchu 
Štěpánov
Valašské Meziříčí se může 
pochlubit malou soukro-

mou zoologickou zahradou.  
K vidění jsou zde zvířátka domácí 
i exotická, např. lamy, kozy ka-

merunské i exotické ptactvo. Děti 

tady mohou krmit zvířata předem 
připraveným krmením, které si 
lze za malý poplatek koupit přímo  
v areálu parku.

Faunapark byl založen z iniciati-
vy Tomáše Jugy v roce 2000 a pro 
veřejnost otevřen v roce 2001. Prv-

ními exempláři byly ovce a kozy 
kamerunské a několik druhů vodní 
drůbeže (labutě černé, kachničky, 
husy). 

Brzy poté byly pořízeny lamy 
krotké a park se nadále rozšiřoval. 
Dnes se  mohou děti a dospělí ve-

dle krásně upraveného areálu těšit 
na zhruba 20 druhů zvířat. „Cho-

váme různé druhy ptáků, zejména 
papoušků, ale například i pštrosy 
- nandu pampové. Ze savců jsou to 
kozy, poník, osmáci a zatím jeden 
samec lamy alpaky, k němuž brzy 
přibude také samice,“ svěřil se 
provozovatel minizoo Tomáš Juga 
s tím, že: „Pokud nám to možnosti 
dovolí, rádi bychom chov rozšíři-
li ještě o zemní veverky a psouny 
prériové, kteří jsou u dětí velmi 
oblíbení.“

V létě je otevřeno každý den kro-

mě pondělí od 8 do19 hodin.



tip na cyklotrasu
Borůvková cesta
Start: Rožnov p. Radh. 
Cíl: Rožnov p. Radhoštěm 
Trasa: Rožnov p. Radh., 
Dolní Bečva, Hutisko- 
Solanec, Zákopčí, Hážovic-
ké Díly, Valašská Bystřice, 
Rožnovov pod Radhoštěm

Z 
Rožnova pod Radhoštěm se 
vydáte po Cyklostezce Bečva 

č. 6260, směr Dolní Bečva.
Jedete dále a v Prostřední Bečvě 

odbočíte doprava po silniční cyk-

lotrase č. 6252 do Hutiska-Solan-

ce. Tamní barokní kostel sv. Josefa 
je vyzdoben freskami akademické-

ho malíře Františka Podešvy, jenž 
žil na Soláni. Dřevěná budova ně-

kdejšího fojtství z roku 1785 byla 
upravena na stylovou restauraci  
v nádherném prostředí valašské 
koliby. 

Pak sjedete do místní části Zá-

kopčí, kde míjíte kamenný památ-
ník věnovaný Charlottě Garrique 
Masarykové. Táhlým stoupáním 
dojedete na Hážovické díly, odtud  
z rozcestí sjíždíte do Valašské Bys-

třice. Nejvyšším bodem obce je vr-
chol Tanečnica ve výšce 912 met-
rů. Nejvýznamnějšími památkami 
v obci jsou hroby portášských ve-

litelů ze slavného rodu fojtů Křen-

ků z konce 18. století. Nad obcí je 
vyhlídková hora Bůřov s horskou 
chatou, zvoničkou a rozhlednou.  

Z Valašské Bystřice jedete dopra-

va po silniční cyklotrase č. 46 do 
kopce na Hlaváčky a sjíždíte do 
Rožnova pod Radhoštěm.
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880133  Nový Jičín-Kopřivnice-Rožnov pod Radhoštěm-Bílá Platí od 1.5.2021 do 11.12.2021

Přepravu zajišt’uje : Z-Group bus a.s., třída Tomáše Bati 258, 763 02, Zlín-Louky, provoz Kopřivnice, Dělnická 831/81, odkop@csadvs.cz, www.csadvs.cz, tel.602 533 671, info. 597 608 508

                                                                       BESKYDSKÝ CYKLOBUS
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Tčkm
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  ↑
  
  
  
  
 od
—
 př
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jede v pracovních dnech 5 jede v pátek 6 jede v sobotu 
† jede v neděli a ve státem uznané svátky 10 jede od 1.7.21 do 31.8.21 50 jede od 1.5.21 do 28.9.21 
51 jede od 1.5.21 do 30.6.21, od 1.9.21 do 28.9.21 spoj přepravuje jízdní kola  od 1.5.21 do 28.9.21, nejvýše 25 kol(a) 

 
Na lince platí tarif vyhlášený Z-Group bus a.s. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny na www.csadvs.cz nebo ve vozidlech na lince. Krátkodobé ani dlouhodobé
časové jízdenky ODIS neplatí. 
 
R   k  jízdence  je  možné  zakoupit  místenku  pouze  pro  jízdní  kolo  (jízdenku  pro  cestujícího  nutno  zakoupit  u  řidiče)  ve  všech  předprodejních  kancelářích  AMS  a  na  webovém  portále

 www.e-jizdenka.cz.  
〈 spoj jede po jiné trase zastávka s možností přestupu na železniční dopravu 

zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu 

  isybus

Z 
Rožnova pod Radhoštěm jez-

dí po celou letní sezónu až do 
konce září cyklobusy na Pustev-

ny, Bílou a Bumbálku. Pravidelná 
sezónní linka nazvaná „Cyklobus 
Beskydy“ jezdí z Nového Jičína 
přes několik měst a obcí včetně 
Rožnova pod Radhoštěm. 

Až do září jezdí jeden spoj v pátek 
a dva denně o víkendech. Během 
prázdnin se zájemci navíc svezou 
cyklobusem i v pracovních dnech. 

Cyklisté si mohou vybrat ze dvou 
variant, kam se nechat vyvézt.  
O víkendech a během svátků bu-

dou z Rožnova do Beskyd jezdit 

dva spoje denně - jeden na Pustev-

ny a druhý na Bumbálku a Bílou. 
V pátky se cyklisté se svými koly 

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 jezdí každý pátek  

z Pusteven (mimo červenec  
a srpen), o víkendech, svátcích  
a během celých prázdnin z Bílé.  
V takovém režimu bude cyklobus 
Beskydy fungovat až do konce 
září. 

Autobus s cyklo přívěsem pojme 

nejméně 24 jízdních kol. Nutná je 
rezervace místa na kolo předem, 
tu je možné provést ve všech před-

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

Více informací se dozvíte na turi-
stickém webu www.visitroznov.cz, 
případně více informací v Turistic-

kém informačním centru Rožnov 
pod Radhoštěm (kontakty zde).  

Do projektu jsou kromě Rožnova 
zapojena také města Kopřivnice, 
Příbor, Frenštát pod Radhoštěm  
a Nový Jičín, kde linka do Beskyd 
začíná. 

Z Rožnova jezdí po celou sezónu Cyklobus Beskydy

T
radiční triatlon najdete v srdci 
Javorníků s centrem na pří-

rodním koupališti Na Stanoch v 
Novém Hrozenkově, známém také 
pod označením Balaton. 

Plavání, kolo, běh. Dvě různé 
distance - tradiční trasa vhodná 
zejména pro začínající triatlonis-

ty v pátek 6. 8. 2021, dlouhá tra-

sa v sobotu 7. 8. 2021 pro hobíky  
a všechny ty, kteří se chtějí srovnat 
s profíky v triatlonu. 

Dlouhou trasu mohou zdolat i tří-
členné štafety, přičemž každý člen 
štafety absolvuje jednu část trasy. 

Štafety startují jako vždy v sobotu 

7. 8. 2021 před hlavním závodem. 
Plavání probíhá na Balatonu, 

kolo vede okolo přehrady Stanov-

nice (profi trať s výživnou terén-

ní vložkou přes vrch Bezníková), 
běh tradičně po cyklostezce (profi 
trať opět s důkladnou terénní pro-

věrkou). Zvučná jména profesi-
onálních sportovců, léto v plném 
proudu a největší sportovní událost 
širokého okolí je tu!

Triatlonové závody VALACHY 
MAN 2021 jsou určeny pro širo-

kou veřejnost. Je možné si vybrat 
ze dvou distancí, možnost sesta-

vení štafet. Celý závod má zázemí 
u přírodního jezera Na Stanoch  
v Novém Hrozenkově.

Tratě
Dlouhý – 350 m plavání – 16 km 
horské kolo – 4,5 km trailový běh - 
sobota 7. 8. 2021
Krátký – 250 m plavání – 12 km 
kolo (horské či trekingové) – 3,6 
km běh - pátek 6. 8. 2021
Štafeta – 350 m plavání – 16 km 
horské kolo – 4,5 km trailový běh - 
sobota 7. 8. 2021

Tradiční VALACHY MAN u „Balatonu“

vyzkoušejte triatlon

TERMÍN KONÁNÍ:
17. dubna – 30. listopadu 2021
PRAVIDLA:
ON Semiconductor Vrchařská ko-

runu Valašska (VKV) je primárně 
cykloturistický projekt, nikoliv zá-

vod. 
Držitelem VKV se stává každý 

biker, který v daném období zdo-

lá na jízdním kole (pozor: nikoliv 
na elektrokole – pro elektrokola je 
vyčleněna vedlejší kategorie VKV 
bez bariér) všech 20 předepsaných 
vrcholů. 

Jako důkaz je třeba na každém 
vrcholu se vyfotit tak, aby bylo pa-

trné, že jde o daný vrchol. Fotodo-

kumentaci si účastníci nově od roč-

níku 2021 ukládají do svého účtu 
(profilu) na webu www.vk-bike.eu 
(je třeba se zde zaregistrovat), tedy 
neposílá se již e-mailem!!! 

Ve chvíli, kdy si v profilu uloží 
fotky ze všech vrcholů, pořadate-

lům bude automaticky doručena 
výzva ke kontrole. A pokud ta pro-

běhne bez závad, stává  se účastník 
držitelem VKV.

Samotná účast je bezplatná.
A ještě jedno upozornění, bikeři 

se VKV účastní na vlastní nebez-

pečí!

SEZNAM VRCHOLŮ
Souhrn najdete v sekci Vrcholy 

na http://vkv-bike.cz/vrcholy/. 
Kde je nejen samotný přehled 

vrcholů, ale i základní informace 
o nich, fotografie a také tip na vý-

jezd.
CENY:
Každý držitel VKV obdrží po 
skončení ročníku hodnotné ceny 
(certifikát, dárkové předměty  
s logem VKV a další ceny od part-
nerů akce). Stane se tak na tradič-

ním galavečeru, který se tentokrát 
uskuteční 29. ledna 2022 v Domě 
kultury Vsetín.

ON SEMICONDUCTOR Vrchařská koruna Valašska 2021
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C
yklistické trasy celého Valašska

S
eznam

 všech cyklostezek, trailů, bikearén a naučných stezek z celého regionu
1. Beskydská hornovsacká

 

    m
agistrála

2. H
řebenem

 Javorníků na  
    V

setín
3. M

oravskoslezské Beskydy
4. H

ostýnská m
agistrála

5. H
ornolidečská m

agistrála

6. Cyklostezka Bečva: Velké 
K

arlovice – Valašské M
eziříčí

7. Cyklostezka Bečva: H
orní  

    Bečva – Valašské M
eziříčí

8. Z Bum
bálky na Soláň

9. Ze Soláně do V
setína

10. Ze Soláňe do Val. M
eziříčí

11. H
ornolidečský okruh

12. Polanecký okruh
13. V

setínský M
TB okruh

14. Přes Videčské paseky
15. K

elečskem
16. Po borůvkové cestě
17. Velká Podkova

18. M
apa Bike resort Valašska

 

       – najdete na www.visit 
       -valassko.cz
19. Bike trails Valašsko
20. Bike aréna V

setín
21. Singletrail bikepark

 

      K
yčerka

22. Fitness stezka Elingerka
23. Baťova naučná stezka
24. N

aučná stezka O
kolím

 

      V
setína

25. N
aučná stezka Jana  

      K
arafiáta

26. N
aučná stezka K

lenov

27. K
ulíškova naučná stezka

28. N
aučná stezka Vartovna

29. N
aučná stezka H

radisko
30. N

aučná stezka T. G
.  

      M
asaryka

V
íce inform

ací na:
w

w
w.visit-valassko.cz
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Jen málokdo ví, že Zubří má ved-

le Gumáren a házené také vlastní 
muzeum, které se pyšní především 
expozicí bílé zuberské výšivky. 

Na léto pak v tomto městečku ne-

daleko Rožnova pod Radhoštěm 
připravili turistickou poznávací hru 
pro celé rodiny, která Vás ve finále 
do tohoto malého muzea zavede. 

Tam vedle stálé expozice můžete 
v létě vidět i literární interaktiv-

ní výstavu ze Zemského muzea v 
Brně – ANALFABETA NEGRA-

MOTNÁ. A kdyby už toho pozná-

vání a historie na Vás bylo příliš, 
můžete se osvěžit v nedalekém are-

álu zuberského koupaliště.

Co pamatují zubři v 
Zubří? - poznávací hra
Co pamatují zubři v Zubří? Jaká 

řemesla v Zubří pomahála v mi-
nulosti uživit celé rodiny a dodnes 
díky šikovnosti a píli místních lidí 

jsou stále živá? Kde se najdou ztra-

cená písmenka? Co v Zubří zůstalo 
z dob pravěku nebo jak vypadá nej-
známější zuberská květina? Vydej-
te se poznat Zubří trochu jinak, vy-

dejte se pátrat po odpovědích nejen 
na tyto otázky.

Poznávací turistická hra „Co pa-

matují Zubři v Zubří“ začíná sym-

bolicky u dřevěné sochy zubra, jež 
vítá návštěvníky města u vlakové-

ho přejezdu a křižovatky u samého 
vjezdu do obce. 

Asi 7 kilometrů dlouhá trasa má 
9 zastavení, na které vás zubři po-

jmenovaní po významných rodá-

cích seznámí s historickými, pří-
rodními i kulturními zajímavostmi 
regionu. 

Na každém panelu najdete i jed-

noduchou otázkou, na kterou díky 
kresleným obrázkům mohou od-

pověď najít i menší děti. Správné 
odpovědi Vás dovedou k tajence. 
Za tu pak můžete být v zuberském 

muzeu odměněni pamětní medailí 
a účastnickým dekretem. 

Celý výlet je okořeněn několika 
interaktivními úkoly, díky nimž 
můžete v Zubří za sebou zanechat 
nesmazatelnou stopu. Jakou? To 
Vám neřekneme – je třeba to vy-

zkoušet.

Zuberská krajka -  
unikátní živá tradice

Vlastivědné zaměření expozi-
ce dává každému návštěvníkovi 
vybrat, co je jeho srdci nebližší. 
Přesto jádrem expozice zůstává zu-

berské bílé vyšívání. V minulosti 
zuberské výšivky učarovaly např. 
i Tomáši Baťovi, který je nakupo-

val a využíval jako darů při svých 
cestách do Ameriky. Dnes nás zu-

berská výšivka nadchne svou jem-

ností, čistotou a krásou. Zuberská 
výšivka je fenomén, který je díky 
učitelkám zuberského vyšívání  
v Zubří dosud živý.

Do Zubří s rodinou  
za zábavou i poznáním

Muzeum Zubří nabízí:
* komentované prohlídky
* expozice zuberské výšivky
* archeologické nálezy z hradu Rožnov
* mineralogická sbírka s polodrahokamy ze Zubří
* historická sbírka – 1. a 2. světová válka, ale i každo 

    denní život v obci
* turistické vizitky: Zubří, Muzeum Zubří
* letní interaktivní výstavu ANALFABETA NEGRAMOTNÁ

Prázdninová otevírací doba: 
Po, Pá, So: 14 -18 h.
Út, Čt, Ne:   9 -12 h.
Možnost sjednání prohlídky mimo návštěvní dobu  

telefonicky.
Vstupné je dobrovolné.
Kontakty: muzeum@mesto-zubri.cz, Tel: 702 183 

234, www.mesto-zubri.cz

Letní výstava  
pro děti plná  

hrdinů z pohádek
Vstoupit do vzrušujícího světa 

pohádek prostřednictvím vý-

stavy Analfabeta Negramotná  

a další hrdinové z knih můžete 
po dobu letních prázdnin v pro-

storách Muzea Zubří. 
Výstavní projekt Dětského 

muzea MZM z Brna zábav-

nou, narativní i vizuální formou 
představuje původní autorskou 
literární tvorbu přímo určenou 
pro děti a mládež, a to jak čes-

kou, tak světovou od minulých 
staletí a desetiletí do současnos-

ti.  (lp)

V blízkosti vodního díla Hor-
ní Bečva vznikl nový objekt  

v bývalém pískovcovém lomu. 
Jeho součástí jsou tři pěší turistic-

ké stezky, které vedou od parkovi-

ště na úpatí starého lomu směrem 
k vrcholu a spojují tři vyhlídková 
místa na vrcholu kopce. 

Hlavní vyhlídka umožňuje výhled 
na okolní krajinu a část lomu. Zby-

lé vyhlídky jsou jako pozorovací 
místa pro pohled do interiéru lesa. 
Pěšinou stoupající po hraně ploché 
skály směrem k vrcholu lomu pro-

jde návštěvník kolem malé vyhlíd-

ky. Do prostoru vystupuje konzola 
lávky nad plochou skálu. 

Dalším zastavením na půli cesty 
k vrcholu je možnost odpočinku  
a první pohled na skalní stěnu.

Stezky jsou nenáročné, vhodné 
pro rodiny s dětmi i seniory.

TIP NA VÝLET - NOVINKA

Svatojánské ohně,  
zapovězená tradice 

znovu ožívá

Z
apalování svatojánských ohňů patřilo od pradávna k tradicím, 
které byly na Valašsku velmi oblíbené. Pokud to epidemiologic-

ká situace dovolí, rozhoří se na Valašsku v podvečer tohoto svátku  
(23. června) ohně znovu.

Spontánně se Slunovrat oslavoval především na Radhošti ještě kon-

cem 19. století. A to navzdory církevním zákazům.
Novodobá historie svatojánských ohňů na Radhošti se začala psát od 

roku 1996. Obnovila ji společnost Městské lesy Rožnov. Kromě Rad-

hoště se k tradici postupně připojovali lidé také na dalších kopcích  
v turistické oblasti Valašsko. V posledních letech se svatojánské ohně 
rozzářily například na Santově, ve Lhotě, na Portáši, Kohútce, Hutis-

ku, Búřově, Polomci nebo v Lužné. 
Radhošť
Jenom na Radhošti se zapálení svatojánských ohňů pravidelně účast-

ní přibližně 700 návštěvníků především z Rožnova pod Radhoštěm, 
ale také dalších obcí mikroregionu Rožnovsko i z obcí na frenštátské 
straně Radhoště. 

Součástí svatojánských ohňů na Radhošti je již řadu let také koncert 
v kapli sv. Cyrila a Metoděje, jehož účinkující do repertoáru koncertu 
zařazují písně a hudbu především se zvykoslovnou tématikou vztahu-

jící se ke Svatému Jánovi. 
Pěvecké sbory v regionu pak přednáší zpěvy se sakrální tématikou 

vážící se k charakteru kaple sv. Cyrila a Metoděje. 
Průvodní slovo je zaměřeno na historii svatojánských ohňů na Rad-

hošti a volnou formou edukuje návštěvníky akce ve vztahu k historii 
Radhoště i svatojánských ohňů a souvisejícího zvykosloví. (tg)

Vyhlídkové trasy na Kopci s lomem 
nabízí tři turistické stezky pro pěší



Po stopách Špírka – 
pohádkové stezky  
na Horní Bečvě
Horní Bečva nabízí pro celé rodi-
ny trasy Po stopách skřítka Špírka. 
Špírek byl pohádkový skřítek  
a dokázal roztodivné věci. Uměl 
poradit, kde je zakopaný poklad, 
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. 
Stopy skřítka Špírka můžete sle-

dovat 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 Prostřed-

ní Bečvě, kde je možno se v létě 
osvěžit.
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 pod Radhoštěm.
červený okruh – Kudlačena  

(5,3 km) 
Vede většinou po zpevněných plo-

chách. 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, převáž-

ně mokré a rašelin-

né louky s prameništi  
a několika uměle vy-

hloubenými tůňkami.

Rožnov pod Radhoštěm je ide-

álním místem pro strávení 
dovolené. Malebné město s lázeň-

skou historií, které leží v podhůří 
Beskyd a protéká jím řeka Bečva, 
má perfektní podmínky pro poho-

dovou, aktivní či rodinnou dovole-

nou s dětmi.
Do Rožnova můžete přijet za ak-

tivním i pasivním odpočinkem, na 
nějakou zajímavou akci, projít se 
po blízkých Beskydech nebo se na 
chvíli vrátit o mnoho let dozadu  
a pokochat se nejstarším muze-

em v přírodě ve střední Evropě či 
unikátní dřevěnou rozhlednou nad 
městem. 

Perlami jsou muzeum 
i Jurkovičova rozhledna 
Perlou Rožnova pod Radhoštěm 

je Valašské muzeum v přírodě, nej-
starší svého druhu ve střední Ev-

ropě, které produkuje kolem pade-

sátky zajímavých programů ročně 
včetně velkých folklorních festiva-

lů, jarmarků či řemeslných trhů. 
Stačí si jen vybrat tu svou akci. 

Nebo můžete do muzea zajít „jen 
tak“, když tam není žádná velká 
událost - na procházku starými 
časy, podívat se, jak kdysi žili naši 
předkové a jak šikovní byli na prá-

ci.
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Rožnov láká na aktivity,  
odpočinek i zajímavé akce

Zajímavost
Z náměstí jen 45 minut 

na rozhlednu? V Rožnově 
ano. Od roku 2012 turis-
ty fascinuje a přitahuje 
dřevěná Jurkovičova roz-
hledna, která se tyčí nad 
městem Rožnov pod Rad-
hoštěm. Věděli jste, že na 
rozhlednu jde vidět přímo 
z Masarykova náměstí  
a přesně z toho místa se 
tam dostanete za pouhých 
45 minut pěšky? Určitě si 
to přijeďte vyzkoušet…

Soláň nebo Velký Javorník

Rožnov pod Radhoštěm nabízí také velmi atraktivní 
okolí. Hned v procházkové vzdálenosti na okraji měs-

ta je Hradisko – zřícenina středověkého hradu, kam vede  
i naučná stezka. Prakticky na dosah z Rožnova jsou oblíbe-

né 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 bájnou sochou Ra-

degasta a další atraktivní místa Beskyd. 
Do hor se z Rožnova můžete vydat pěšky, na kole, ale  

i na koloběžce. Speciálním tipem je nově opravený Libušín, 
úchvatná stavba, která fascinuje odborníky i laiky. V provo-

zu je také lanovka z Trojanovic-Ráztoky směrem nahoru na 

Pustevny. Výlety z Rožnova do hor však nejsou jen Pustevny 
a Radhošť. Zajít z města můžete také na rozhlednu Velký Ja-

vorník (918 m.n.m.) nebo si udělat výšlap na nedaleký kopec 
Soláň (860 m.n.m.). Když už jsme u sportu a pohybu – město 
protíná královna cyklostezek – Cyklostezka Bečva, na které 
se můžete projet kousek po městě, do blízkých hor, ale také 
se na ní dá dojet téměř bez doteku silnic třeba až do Vídně.

Procházky, kavárny, skvělé jídlo 
i místní pivo

P
říjemný městský park nabízí procházky po místech, 
kde se promenádovali lázeňští 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 kolonádě může-

te samozřejmě přidat také některou z vyhlášených sty-

lových kaváren s výborným espresem nebo osvěžující 
zmrzlinou. Stejně tak si jistě vyberete tu svou restauraci, 
která sedne přímo Vám nejlépe a užijete si skvělou gas-

tronomii. A navštívit Rožnov a nedat si v pivovaru ne-

daleko centra rožnovské pivo? To by byla velká chyba. 
Rožnovské pivo je totiž velmi chutné a respektované také 
odborníky, o čemž svědčí desítky cen z velkých národních  
i světových soutěží.

Špičkové čtyřhvězdy i penziony 
a apartmány

Z
krátka a dobře, pokud hledáte cíl vaší pohodové dovo-

lenkové cesty po naší zemi, Rožnov pod Radhoštěm 
bude jistě dobrou volbou a rád Vás uvítá. Stačí jen přijet  
a užívat si té rožnovské pohody. Na Rožnov Vám určitě ne-

stačí jen jeden den. Přijeďte třeba na prodloužený víkend 
nebo rovnou na týden. Ubytovat se můžete na každém rohu 
a v ubytovacích zařízeních od jednodušších a účelně zaříze-

ných až po špičkové resorty, ve kterých se nabízí vynikající 
wellness služby.

V Rožnově pod Radhoštěm je hned šest čtyřhvězdičkových 
hotelů a další desítky hotýlků, penzionů, apartmánů či valaš-

ských chalup. 
INFORMACE
Turistické informační centrum

Masarykovo náměstí 131, 756 61 Rožnov  
p. Radhoštěm 1, tel: 571 652 444 , e-mail:  
ic@roznov.cz
www.visitroznov.cz, ticroznovpodradhostem, 

@visitroznov.cz

SNÍMKY NA STRANĚ: Rožnovské slavnosti, foto: Jan Kolář, 
Jurkovičova rozhledna, foto: Marek Koláček, Radhošť, foto:  
m-ARK, Rožnovské parní léto: Archviv MěÚ R.p.R.

Rožnov žije celý rok
Dlouholeté ikony, tradiční a oblí-

bené trháky, ale také nové nápady, 
pořady a premiéry. V Rožnově pod 
Radhoštěm si najde zábavu každý. 
Mezi největší akce patří hudební 
folklorní festivaly s desítky let tr-
vající tradicí. Jsou to především 

Rožnovské slavnosti v muzeu, 
srpnovými stálicemi jsou festival 
slovenského folkloru v ČR Jánoší-
kův dukát, multižánrové Valašské 
folkrockování nebo Starodávný 
jarmark v muzeu.

Oblíbené nejen dětmi jsou pravi-
delné letní jízdy historických vlaků 

(vždy od června do září) s názvem 
Rožnovské parní léto, a to včetně 
Zpívajícího vlaku. 

Kompletní informace ke všem 
akcím pořádaným v Rožnově pod 
Radhoštěm přináší speciální turi-
stický web www.visitroznov.cz  

a jeho kalendář akcí.

Jeden den

nestací̌

Kouzelné rozhledy, nostalgická zákoutí a stylová relaxace

pro celou rodinu
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Valašské letokruhy    
Divadlo dětem na Portáši

. .sobota 10 7 2021

3. představení – Brémští muzi-
kanti

Režie: Tomáš Kočko

Těšínský soubor divadla Bajka 
přijde potěšit vaše ratolesti dvě-
ma představeními.

Tento soubor vloni oslavil 25 let 
své existence a během této doby 
zaznamenal také mezinárodní 
úspěchy díky špičkové práci ro-
dičů, pedagogů a umělců. V sou-
časnosti soubor vede Mária Stra-
ková, která působila v Lúčnici 
a také v SĽUKu.

Začátek akce ve 13.30 s odhado-
vaným závěrem mezi 17.30 až 
18.00.

Programem provází, zpívá a mo-
deruje Jana Rychterová

1. představení – Čert a Káča
Podle Boženy Němcové

2. představení – Detský folklór-
ny súbor Čunovský kŕdeľ

Lena Pešak a Tomáš Kočko na 
motivy bratří Grimmů

Těšínské divadlo Bajka

Valašské letokruhy
Fes val řemesla a umění 

. . . .30 7   1 8 2021

10 7    Divadlo dětem na Portáši
    30 7    1 8  Fes val Valašské letokruhy

14    15  8    Zděchovské ozvěny
    28    29 8 Muziky na Kohútce

 11 9   Otava koncert

2 0
12..

2 0
12....

2 0
12.. . 

2 0
12.. . 

2 0
12.. 

www.valasskeletokruhy.cz

Organizátoři Valašských letokruhů si vyhra-
zují, vzhledem k nastaveným povolením 
a omezením nařízených MZČR nebo vládním 
rozhodnutím, možnost upravit struktury 
a programy jednotlivých událostí kulturního 
léta Valašských letokruhů. Pokud dojde ke 
změnám, bude to před, nebo zároveň se za-
hájením předprodeje – 1. července 2021 
(ceny budou rovněž upravené). Naše webové 
stránky uvádějí také uplatnění vstupenek ze 
zrušených akcí v roce 2020.

10.00 - 11.00 Cimbálová muzika

11.30 - 12.30 Cimbálová muzika 

Pokladnice syrového folklóru 
otevřena dokořán...

Přírodní luční am teátr „Pod 
trianglem” – Horský hotel 
Kohútka

Sobota 28. 8. 2021

  Krkostěna

 Stanislava Gabriela  
 a Kudlovjani
13.00 - 14.00 Cimbálová muzika
 Stanislava Gabriela
 a Kudlanky

14.00 - 15.00 Kamelot

Zahájení předprodeje 1. 7. 2021

ŘEMESLNÝ JARMARK

Mimo jiné nabízíme 77 ks speciál-
ních permanentek – Univerzál pat-
riot – 2499,- Kč. Permanentka po-
krývá všechny události Valašských 
letokruhů, vyjma Divadla dětem na 
Portáši

12.30 - 13.30 Dareband 

Návrat na festivalovou louku

6–10 stánků s valašskými suvený-

u Balatonu v Novém Hrozen-
kově – závěrečné jednodenní 

ry. Stánky podporující cestovní 
ruch v mikroregionu a Valašsku 
všeobecně

18.30 - 19.30 ...

�nále kultury zprostředkované 
týmem Valleto

Ve volných okénkách čekáme na 
potvrzení vystoupení skvělých 
umělců

15.30 - 16.30 ...

Sobota 11. 9. 2021

17.00 - 18.00 Vidiek

Valašské letokruhy
Muziky na Kohútce

. . . 28   29 8 2021

Hrnčíři, keramici, kováři a skláři 
a další řemesla. Kapacita omezena 
maximálně 150 stánků s řemeslem

Výstavy

ŘEMESLNÝ JARMARK

Na festivalu v Novém Hrozenkově 
31. 7. a 1. 8. budou k vidění koně 
a koníci, vše co žije na dvoře nebo 
ve chlévě a také dravci. Děti si mo-
hou vyzkoušet práci s keramickou 
hlínou či asistovat kovářům a sklá-

17.00 - 18.00 Folklórny súbor Ur- 

První věnujeme keramice s ná-
zvem Minulost a současnost, těší-
me se také, že představíme výtvar-
ného umělce a fotografa i práci 
mladé umělkyně, která pracuje 
s ohněm, kovem a sklem. Dále 
vystavíme umělecko-řemeslné dílo 
některého z výrobců a připravíme 
ochutnávku pro Festival Valašské 
letokruhy 2022, jehož nosným té-
matem bude DŘEVO.

DIVADLO - ZVÍŘATA - FAUNA A 
FLÓRA VALAŠSKÉ LOUKY - UKÁZKY 
ŘEMESEL - HVĚZDNÁ OBLOHA

 pín (SK)
18.30 - 19.30 Talisk (SCO)

V letošním roce, kdy sloučíme III. 
a IV. ročník Valašských letokruhů, 
máme přání uskutečnit vícero vý-
stav v plenéru v „galeriích na 
louce“.

PRO DĚTI

Festival řemesla, umění a alterna-
tivy na zelené louce se třemi pódii 
a galeriemi...

Louka Horňansko u přírodního 
koupaliště Na stanoch – "Bala-
ton" v Novém Hrozenkově

17.30 - 18.30 Hradišťan
Pátek 30. 7. 2021

19.00 - 20.00 Jiří Schmitzer
20.30 - 21.30 Szidi Tobias
22.00 - 23.00 Buty

Neděle 1. 8. 2021

22.00 - 23.00 Nerez & Lucia
20.30 - 21.30 Ponk Trio

 páňovská muzika (SK)
12.30 - 13.30 Martin Repáň a Re- 

19.00 - 20.00 Jana Rychterová

Sobota 31. 7. 2021
16.00 - 17.00 BraAgas
17.30 - 18.30 Fleret

14.00 - 15.00 Marian Friedl
 a 11 PODOB LÁSKY
15.30 - 16.30 Hrdza (SK)

14.30 - 15.30 Docuku

 na jih

12.30 - 13.30 Tomáš Kočko & Or-

14.00 - 15.00 Kateřina Mrlinová

17.00 - 18.00 Dura & Blues Club

Neděle 15. 8. 2021

Dva dny nejkvalitnějšího folku 
a world music v celém spektru je-
jich esencí, plus mnoho překva-
pení...

16.00 - 17.00 Veselá bída

Zděchov – u koupaliště – louka 
Na Rovňách

Sobota 14. 8. 2021

17.30 - 18.30 Z Horní Dolní a dál

19.00 - 20.00 Dálach
20.30 - 21.30 Trojka Zuzany Ho-
 molovej 
22.00 - 23.00 Vlasta Redl

 chestr

15.30 - 16.30 Evamore

18.30 - 19.30 Liselotte Rokyta &

Valašské letokruhy už mají své fa-
noušky, posluchače a diváky. Rádi 
s nimi sdílíme pocity radosti a eu-
forie ze společných nevšedních 
zážitků. Proto nabízíme takový vý-
běr hudby, kapel a interpretů, aby 
si každý účastník Valleto našel ně-
co pro sebe.

ŘEMESLNÝ JARMARK
Všeobecný průřez řemeslem. Vý-
běr maximálně 40 stánků

Zahájení předprodeje 1. 7. 2021

  Božský orchestr

Události Valašských letokruhů jsou dílem společného úsilí organizačního týmu Valleto, městyse Nový Hrozenkov, 
�rem Zamet s. r. o., JPZ GASTRO company s. r. o., TM Stav s. r. o., podhorské obce Zděchov, horského hotelu Kohútka 
a horského hotelu Portáš... 

řům • Novinkou na festivalu bude 
"Zasvěcení valašskou loukou" na 
louce za Bečvou. Děti i dospělí se 
zde mohou pod vedením odborní-
ků seznámit s faunou i �órou va-
lašských luk a vytvořit si svůj 
herbář • Přijdou mezi nás i vsetínští 
hvězdáři • Na festivalu poprvé 
vytvoříme samostatný divadelní 
kruh s pódiem – sobota a neděle – 
6 představení pro děti v podání tří 
souborů - RukyNaDudy, Pruho-
vané panenky a Těšínské divadlo 
Bajka • Zdarma poskytneme také 
novinku – DIVA-JAU-MŇAU-
OPATROVNICTVÍ – krátkodobé 
odložení dětí během představení • 
Poskytneme také speciální stan 
pro nejmenší účastníky a jejich 
kojící matky.

Zahájení předprodeje 1. 7. 2021

Valašské letokruhy
Zděchovské ozvěny

. . .14    15 8 2021

facebook: valašské letokruhy

Při mikrofonu se na událostech Va-
lašských letokruhů sejdou a budou 
střídat moderátoři Lucie Strbač-
ková, Jana Rychterová, Honza 
Gottfried, Tomáš Kočko a Lukáš 
Španihel.

14.30 - 15.30 Ženský sbor Karlo-

16.00 - 17.00 Trombitáši Štefáni-
 vjanky

 kovci
17.30 - 18.30 Guroľsko muzyka

19.00 - 20.00 Cimbálová muzika 

Neděle 29. 8. 2021

 Kotár

 Zbuje

10.00 - 11.00 Valašská cimbálová
 muzika – jako host zpívá 
 Pavel Ptáček
11.30 - 12.30 RukyNaDudy 
13.00 - 14.00 Podpolianska muzi-
 ka Dominika Václava
14.30 - 15.30 Spevácka skupina 
 Ostroški
16.00 - 17.00 Cimbálová muzika 
 Kordulka

20.30 - 21.30 Ženský sbor Grunik

17.30 - 18.30 Nebeská muzika
 z Terchovej
19.00 - 20.00 Cimbálová muzika 

Účast přislíbil také Sbor portášů

Tradiční valašská řemesla – vybraní 
řemeslníci, omezený počet. Téma-

 Krkostěna

ŘEMESLNÝ JARMARK

tické spojení s Valašskem a salaš-
nictvím

Zahájení předprodeje 1. 7. 2021 

Připravujeme rožnění skopové-
ho a vepřového masa.

Valašské letokruhy – Divadlo 
dětem na Portáši

ŘEMESLNÝ JARMARK
Valašská řemesla, upomínkové 
předměty pro děti, loutky apod.

Občerstvení zajišťuje horský 
hotel Portáš plus jimi akceptova-
né subjekty. • Stánky se suvenýry 
a nabídkou pro děti.

1 dítě - 99 Kč  •  1 dospělý - 50 Kč
1 dítě + 1 dospělý - 149 Kč
Rodinné vstupné: 2 děti + 2 rodiče 
či prarodiče - 199 Kč, každé dítě 
nad 2 děti - 49 Kč, každý dospělý 
50 Kč

Vstupné

Valašské letokruhy    
Otava koncert

. .sobota 11 9 2021



Soláň
přezdívaný valašský Olymp je vyhledávaný cíl návštěvníků na hřebeni 
Vsetínských Beskyd, výchozí místo turistických cest. Vede tady 5 km 
dlouhá naučná stezka Valašská galerie v přírodě, valašská zahrada a 
valašská krajina na Soláni. Stezku lemují sochy zachycující postavy z 
pohádek a pověstí a původní obyvatele při práci nebo tanci. U každého 
zastavení stojí kámen s krátkou pověstí ve valašském nářečí. Na Soláni 
se nachází také Zvonice, která dnes slouží jako informační centrum  
a galerie umění.

Velké Karlovice 
Obec Velké Karlovice má nebývale velkou rozlohu, vzdálenost z jed-

noho konce na druhý přesahuje 10 km. V obci se nachází pozoruhodné 
památky a stavby původní roubené architektury. K nejvýznamnějším pa-

tří kostel Panny Marie Sněžné, postavený bez použití jediného hřebíku. 
V údolí Bzové se nachází Karlovské fojtství (národní kulturní památka), 
jehož kopie je umístěna ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm.

Karlovské Jezero 
Asi 4 km od centra Velkých Karlovic v údolí Jezerné se skrývá pověstmi 
opředené Karlovské Jezero. Vzniklo sesuvem půdy, ale podle místní 
pověsti hráz postavil čert, který se chtěl oženit. Inspiraci k pověsti o dra-

cích zde načerpal i Karel Jaromír Erben. Dnes zde draka už nepotkáte, 
ale raka možná ano, protože zde žije spousta vzácných živočichů.

Galerie dřevěných soch v Pluskovci 
Kousek od Kyčerky v údolí Pluskovec nepřehlédněte jedinečnou vý-

stavu dřevěných soch od valašských řezbářů. Ustrnulé dřevěné postavy 
předvádějí návštěvníkům výjevy z vesnického života. Galerie se nachází 
pod širým nebem a je celoročně zdarma přístupná.

Tip prod děti
Kulíškova naučná stezka
Objevovat zajímavosti zvířecí říše v chráněné krajinné oblasti Beskydy 
nabízí Kulíškova naučná stezka, která začíná ve Velkých Karlovicích u 
hotelu Pod Javorem. Průvodcem stezky je Kulíšek, vzácný druh sovy 
žijící u nás a hnízdící právě ve Velkých Karlovicích. Prostřednictvím 
dřevěných info tabulí potkává Kulíšek různá zvířata, povídá si s nimi  
a návštěvníci se tak dozvídají, jak se zdejším zvířatům žije.
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Karlovské rozhledy
Sůkenická 
na vrchu Čarták
V blízkosti česko-sloven-
ského hraničního přecho-
du Bumbálka na vrchu 
Čartak (952m n. m.) stojí 
30 m vysoká rozhledna. 
Věž s dřevěným pláštěm 
ze smrkových prken má 
osmibokou vyhlídkovou 
plošinu, na kterou vede 
celkem 137 schodů. 
Z rozhledny jsou krásné 
výhledy na hřebeny Mo-
ravskoslezských Beskyd, 
Javorníků a slovenských 
hor. 
Poblíž rozhledny pramení 
Vsetínská Bečva.

Miloňová 
Dřevěná kráska z roku 
2012 na kopci Miloňová 
(846 m n. m.) měří 24 
metrů. 
Navrhl ji Antonín Závada, 
autor Jurkovičovy roz-
hledny v Rožnově. 
Rozhledna slouží nejen 
turistům, ale i lesníkům, 
aby měli lepší přehled nad 
hrozícími požáry. Vede  
k ní zelená turistická 
značka z údolí Léskové od 
hotelu Galík. 
Pohádkový výhled do va-
lašské krajiny je přístup-
ný celoročně.

Ztracenec
Dřevěná rozhledna sto-
jí na vrcholu Stratenec 
(Ztracenec) na česko-slo-
venské hranici na hřebeni 
Javorníků. 
Dominantou místa je pa-
mátník odboje z II. světo-
vé války ve tvaru tří kří-
žů - na počest tří vojáků, 
kteří 3. května 1945 padli 
při osvobozování Velkých 
Karlovic. Postaven tu byl 
v roce 1969.

Na Cyklostezce Bečva přibyly 
odpočívky i elektronabíječky

Cyklostezku Bečva na trase ze Vsetína do Velkých Karlovic oboha-

tily v loňském roce tři nová odpočívadla a osm stojanů na jízdní 
kola včetně elektronabíječek. Jejich zřízení je součástí přeshraničního 
projektu „Společně jezdíme, aj odpočíváme“, který realizovalo Sdru-

žení Valašsko-Horní Vsacko z Fondu malých projektů.
Zmíněná tři odpočívadla z dřevěných konstrukcí vyrostla na Hovězí, 

v Novém Hrozenkově a ve Velkých Karlovicích. Stojany s elektro-

nabíječkami pak byly instalovány na území Velkých Karlovic, Karo-

linky, Nového Hrozenkova, Halenkova, Zděchova, Hovězí, Janové  

a také slovenských Lazů pod Makytou. Projekt totiž vznikal ve spolu-

práci s partnerskou organizací Bikeri z Púchova. 

Konkrétní rozmístění elektronabíječek:

Velké Karlovice - u koupaliště
Karolinka - občerstvení u městského úřadu
Nový Hrozenkov - hospoda u fotbalového hřiště
Halenkov - sportovní areál
Zděchov - u koupaliště
Hovězí - u základní školy
Janová - mezi obecním úřadem a kavárnou
Lazy pod Makytou (SR)- u info centra Kohútka
 Autor: Michal Horský

SETKÁNÍ ČECHŮ  
A SLOVÁKŮ

Na Ztracenci se každo-
ročně začátkem květ-
na scházejí obyvatelé 
moravské a slovenské 
strany hranice. Připo-
mínají si osvobozovací 
boje této části Valašska 
na konci II. svět. války.

TO MUSÍTE VIDĚT

POČET SCHODŮ

137

POČET SCHODŮ

84
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DĚKUJEME ZA PODPORU:
DĚKUJEME ZA PODPORU:

Dálková mezinárodní cyklo-

stezka BEVLAVA vás prove-

de krásnou krajinou moravsko-slo-

venského příhraničí, od Beskyd, 
přes Bílé Karpaty až do Pováží. 

Proč název BE-VLA-VA? Cyk-

lostezka v budoucnu propojí po-

vodí řek Bečvy, Vláry a Váhu. 
Už teď si můžete užít hotových 

35 kilometrů s napojením na dal-
ší cyklostezky – Bečvu a Vážskou 
cyklomagistrálu. 

Přijeďte to prozkoumat! Cyklo-

stezka Bevlava se vine magickou 
přírodou, údolími mezi okolními 
kopci. Krajinou hlubokých lesů, 
horských orchidejových luk, sadů 
a pastvin. Většina trasy vede buj-
nou zelení. Najdete na ní také řadu 
kulturních památek a zajímavostí. 

Ideální mix relaxu a aktivní do-

volené! Bevlavu si díky mírnému 
profilu trasy užijí i rodiny s dětmi 
či aktivní senioři. 

Nároční cyklisté mohou využít 
zajímavé okruhy a odbočky třeba 
i do terénu. Díky nim si mohou na 
Bevlavě naplánovat cyklovíkend 
nebo dovolenou.

Šlápněte do pedálů! BEVLAVA vás 
zavede z Valašska až do Trenčína

A
mfolkfest, známý jako 
„Malý festival na konci 

světa“, letos oslaví již 26 let od 
svého založení. 

V sobotu 24. července 2021 

se opět do osady Pulčín sejdou 
příznivci folku, jazzu, word mu-

sic i jiných specifických žánrů, 
aby si poslechli směsici morav-

ských, českých a slovenských 
kapel a užili si příjemnou atmo-

sféru doprovázející celý festi-
val. 

Předvečer festivalu, tedy  

v pátek 23. července 2021, začí-
ná tzv.„PÁTEČNÍ SESSION“, 
která by se mohla nazývat tako-

vou open scénou. V sobotním 
programu vystoupí: Huméneč-

ko, Kateřina Mrlinová a spol., 
Jasoň (SK), Dominika (Ostra-

va), Igor Cvacho (SK), Count-
ry bazar, WInd, Bolek Vjaclov-

ský...
Začátek v sobotu: 12 hodin.
Novinka na Pulčiny jezdí  

i v sobotu autobus, netřeba brát 
auto.

Trezor přírody 
v Horní Lidči
Obří multimediální centrum Tre-

zor přírody, které propojí čtyři 
chráněné krajinné oblasti, otevřou 
letos v září v Horní Lidči. Projekt, 
který zastřešuje Obec Horní Lideč, 
má zachovat pro příští generace 
přírodní bohatství Beskyd, Bílých 
a Bielych Karpat a Kysuc.

V  Trezoru přírody návštěvník 
získá ucelené informace o přírodě 
a přírodním bohatství v příhranič-

ním území čtyř chráněných krajin-

ných oblastí. Formou velkoplošné 
prostorové projekce se pocitově 
virtuálně přenese do tzv. reálného 
prostředí přírody (území přírod-

ních památek). 
V interaktivním multimediálním 

prostoru návštěvník získá konkrét-
ní informace, které si bude moci 
sám pomocí moderních technolo-

gií vyhledat. 
Výstupy projektu mají ovlivnit  

podle tvůrců trezoru především 
pohled a chování obyvatel k pří-
rodě, tedy k místu, kde žijí a kde 
tráví svůj volný čas. 

Obyvatelům se  podle organizá-

torů zvýší kvalita života v místě, 
kde bydlí a rozšíří se jejich mož-

nosti trávení volného času. Získají 
nové informace o historii osídlení 
svého kraje, soužití člověka s pří-
rodou, o výjimečných přírodních 
památkách a přírodním dědictví. 

Projekt má také napomoci k udr-
žitelnému rozvoji života v česko-

-slovenském příhraničí.

Valašské muzeum 
motorek v Senince
 

Na devadesát modelů motocyklů 
československé výroby z růz-

ných období 20. století je k vidění  
v Prvním valašském motomuzeu  
v Senince na Vsetínsku. 

Návštěvníci naleznou mezi ex-

ponáty i řadu skvostů, například 
Jawu OHV 500 vyrobenou v roce 
1929. Sběratel Miroslav Tomanec 
má unikátní sbírkou, která mapuje 
historii motocyklového průmyslu 
v bývalém Československu. 

Otevírací doba: Červen: So - Ne 
10 - 17 hod. Červenec - Srpen: Po 
- Ne 10 - 16 hod.

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:

co připravujeme

Amfolkfest - pohodová muzika v Pulčíně

pohodová akce

náš tip
Koupaliště ve  
Valašské Senici
Koupaliště v obci Valašská Seni-
ce je centrem sportu a rekreace po 
celé léto. 

Leží v krásném prostředí horské 
přírody téměř na samé hranici se 
Slovenskem.

Kromě bazénů a restaurace je  
v areálu koupaliště i několik hřišť 
pro různé druhy sportů.

Aktuální provozní dobu najdete 
na: www.valasskasenice.cz/kul-
tura-a-sport
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Lačnovské skály jsou rájem 
trampů, cvičiště horolezců  

a oblíbený cíl pěších turistů i bike-

rů. 
Poznáte je jednoduše, jsou díra-

vé jak ementál. A najdete je ukryté  
v lesích mezi vesnicemi Lačnov  
a Lidečko na Hornolidečsku. Sklá-

dají se z Horních Lačnovských skal 
na severu a Dolních Lačnovských 
skal na jihu. Mezi nimi se nacháze-

jí ještě menší Prostřední Lačnovské 
skály.

Horní skály jsou dlouhé asi 70 m 
a vysoké 11 m. Lidově se jim říká 
Vrátnica. Asi nejkrásnější skála 
„Lačnovek“ je takzvaná Horní ská-

la. Turisté ji označují za miss va-

lašských skal. Trošku utajená va-

lašská „krasavica“ se nachází pod 
hlavním hřebenem Vizovických 
vrchů v jejich nejvýchodnější části.  

Výhledy na Bílé Karpaty 
i Strážovské vrchy

Z Horních skal je krásný výhled 
na panorama Bílých Karpat a se-

verovýchodním směrem na část 
Vsetínských vrchů a Beskyd. Při 
troše štěstí a s dalekohledem v ruce 
se dají zahlédnout Strážovské vr-
chy na Slovensku.

Ještě hezčí podívanou ale skýtají 
Dolní skály, lidově zvané Trčko-

vy. Nachází se na žluté turistické 
značce při sestupu z vrcholu Vrát-
nice do Lačnova. Dlouhé jsou 70 

m, vysoké až 14 m. Prý tam kdysi 
stával mlýn. Nejvyšší věž Dolních 
skal se jmenuje Lucifer a je vysoká 
15 metrů. 

Nejméně přístupné jsou Prostřed-

ní skály, říká se jim také Dokoupil-
ka. Nevede k nim žádná značená 
cesta. 

Lačnovské skály byly oblíbeným 
výletním místem československé-

ho parašutisty Josefa Valčíka, kte-

rý se zúčastnil ve II. světové válce 

atentátu na říšského protektora Re-

inharda Heydricha. 
Od 40. let 20. století jsou skály 

spjaty také s trampingem. Navště-

vovala je zejména volnomyšlen-

kářštější část trampů, kterým vyho-

vovala odlehlejší poloha skal. Dnes 
je využívají převážně horolezci.

Jak se tam dostanete
K Lačnovským skalám vede  

z obce Lačnov žlutá turistická 

značka. Z nedalekého Lidečka se 
k nim dostanete po modré značce. 
Oblastí také prochází trasa nauč-

né stezky Vařákovy paseky. Skály 
jsou dostupné pouze pro pěší. 

Z Horní Lidče přes Lačnov je to  
k nim po žluté trase 7,5 km. 

Od Čertových skal u Lidečka po 
modré trase 6 km. 

Přibližně stejně daleko je to také 
přes Trubiska z Neratova nebo 
Pozděchova.

Lačnovské skály: zkamenělý ementál

Čertovy skály jsou velmi zná-

mou a oblíbenou horolezeckou 
lokalitou v povodí potoka Senice 
na Hornolidečsku. 

Ke skalám se dostanete velmi 
snadno. Auto zaparkujete přímo 
pod skalami nebo u nedalekého 
motorestu. Autobusová zastávka 
Lidečko, Čertovy skály je od nich 
vzdálena pouhých 200 metrů. Do 
Lidečka se dá dojet také vlakem. 
Železniční zastávka Lidečko ves je 
od Čerťáků, jak jim místní říkají, 
vzdálena 1 kilometr.

Podél skal pak prochází modře 
značená turistická cesta, která je 
zde součástí Hornolidečské ma-

gistrály, vhodné pro pěší i cyklisty. 
A proč se jim říká Čertovy skály? 
Přinášíme vám pověst, která se  
o jejich vzniku traduje mezi lidmi  
z celého okolí od pradávna.

Za dávných časů žil v Lidečku 
jeden bohatý sedlák. Nemohl ale 
provdat svou dceru Rozinu, protože 
nebyla moc hezká ani chytrá. 

Jednou, když si na tancovačce v 
hospodě v Lidečku pro ni zase nikdo 

nepřišel, Rozina zlostně prohlásila, 
že bude tancovat i kdyby to bylo  
s čertem. V tom okamžiku vstoupil 
do hospody hezky oblečený pán  
v myslivecké kamizole. Všechny 
cérky na něm mohly oči nechat, ale 
on tancoval do rána jen s Rozinou. 
Od té doby za ní chodíval.

Maminka Roziny ale po čase zjis-

tila, že je to čert. Rodiče mu vzká-

zali, že mu Rozinu dají jenom pod 
tou podmínkou, když potok Senicu 
přes noc obrátí, aby tekl opačným 
směrem. 

Úkol musí ale splnit než první 
kohout zakokrhá. Čert se jenom 
uchechtl a dal se do díla. Před tím 
ale pro jistotu všem kohoutům ve 
vesnici zakroutil krkem. 

Čert nosil skály celou noc a sku-

tečně už nad ránem měl Senici té-

měř přehrazenou. Když v tom zako-

krhal kohout, kterého maminka od 
Roziny před pekelníkem schovala v 
košíku. Čert upustil skálu a utekl, 
tak zůstala hráz nedostavěná. 

Říká se, že dodnes jsou na těch 
skalách vyznačena čertova žebra.

Čertovy skály v Lidečku postavil čert kvůli tvrdohlavé Rozině
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P
ulčinské skály leží jen několik 
kilometrů vzdušnou čarou od Li-

dečka nedaleko osady Pulčín. 
Národní přírodní rezervace patří  

k nejkrásnějším skalním městům na 
Moravě. 

V minulosti tyto „Valašské Alpy“, 
jak je přezdívaly generace trampů, 
„patřily“ právě jim. Schovávali se 
zde před gestapem a později před 
komunistickou mocí. 

Koluje kolem nich spousty pohá-

dek a legend. Ve svém turistickém 
průvodci Moravské Valašsko z roku 
1898 je popisuje spisovatel Matouš 
Václavek takto:

...V tomže pásmu, v téže čáře co Li-
dečské čertovy skály, jsou blíže dědi-
ny Pulčin tak řečené Pulčinské skály, 
ještě mohutnější a velkolepější.

Odbočíme k nim od Lidečských skal 
v pravo na východ, projdeme hustým, 
ponejvíce jehličnatým lesem a za ma-

lou hodinku staneme v obloukovitém 
údolí, jimž protéká horská bystřina.

Stojíme před divadlem divoucím. 
Po strání vzhůru kupí se ohromné 
balvany na sebe, daleko mocnější 
než u Lidečka, ve dvě řady, ve dvě 
obrovské zdi, mezi nimiž jiné balva-

ny v podobě schodů z dola nahoru 
jako z úmyslu jsou nakupeny. Lid je 
jmenuje „schody“.

 V polovině asi příkré jinak této 
stráně spojují se obě zdi, ponecháva-

jíce dosti místa rozsáhlé prostoře, na 
níž rovněž ohromné skaliny se pova-

lují. Prostora s těmi skalinami sluje 
„Hradisko“ nebo také „Zámčisko“. 

Na zámčisku pulčinském prý sídlil 

jakýsi Očkaj, jejž Pulčinští vzpomí-
nají v úslovím výstražném: „Počkaj, 
přijde na ťa Očkaj!“

Jak se tam dostanete
Nejsnáze se k nim dostanete po 

červené značce z Pulčína nebo po 
modré značce z Lidečka.

Pokud se nechcete plahočit podle 
návodu Matouše Václavka pěšky, 
můžete dojet do osady Pulčín au-

tem. Zde zaparkujete a pak se už 
po turistické značce dostanete až 
ke skalám. 

U skal funguje kemp pro milovní-
ky stanování. V osadě je k dispozi-
ci pravá trampská hospoda Western 
Saloon U Willyho nebo stylová re-

staurace 100-dola.

Pulčinské skály: nejkrásnější skalní město Moravy

Míří sem trampové, horolezci i bikeři. Oblíbil si je i jeden z atentátníků na Heydricha Josef Valčík 

Rozhledna na Čubově kopci se na-

chází cca 2 km od obce Francova 
Lhota v nadmořské výšce 720 m 
n. m. Jedná se o poměrně originál-
ní dřevěnou pětipatrovou stavbu 
o výšce 16 m. Je celoročně volně 
přístupná. 

Z rozhledny se můžete kochat 
výhledy na Javorníky, Vizovické 
vrchy, Bílé Karpaty, Lyský prů-

smyk a Súlovské skály.
Přístup k rozhledně je po turistic-

kých značkách: z Francovy Lhoty 
od autobusové zastávky přes stře-

lecký vrch (cca 3km) po modré  
a červené turistické značce. 

Také je možné dojet autem na 
severní konec obce, kde se napo-

jíte na modrou turistickou znač-

ku (cca 0,5 km pěšky).  Čubův 
kopec je také místem 2. zastávky 
NS Javorníky-západ začínající  
v obci Střelná.

Motorest Čertovy skály v Li-
dečku má za sebou rozsáhlou 
rekonstrukci. První hosty při-
vítá ještě během letošní letní 
sezóny.

Kromě restaurace - bistra, 
která návštěvníkům přine-

se především krajové speci-
ality, se mohou těšit také na 
ubytování a nově na well-
ness. Ubytovaní budou mít  

k dispozici sauny, výřivku, 
masáže, popřípadě kosmetické  

a kadeřnické služby.
Prostory motorestu jsou  

k dispozici nejenom pro turis-

ty. Zájemci si mohou salonek 
motorestu pronajmout pro svou 
akci. Ať už se bude týkat firem-

ních teambuildingů, seminářů 
a konferencí nebo rodinných 
oslav typu svateb nebo naroze-

nin. Samotné bistro Motorestu 
Čertovy skály propojuje restau-

raci s venkovním prostorem.  

V případě hezkého počasí tak 
mohou návštěvníci využít pro-

stor zahrádky i restaurace. 
Zahájení provozu najdete na 

webu obce Lidečko.

Originální rozhledna 
na Čubově kopci

Motorest Čertovy 
skály má nový kabát
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ČERVEN

Vsetín
3. 6. 2021, 19:00 – Docuku - 

Vsetínské kulturní léto - Dolní 
náměstí
10.6. 2021, 19:00 - Podjezd - 
Vsetínské kulturní léto - Dolní 
náměstí
12. a 13. 6. 2021 - Víkend otevře-

ných zahrad - www.vikendotevre-

nychzahrad.cz, Líska
12. a 26. 6. 2021, 20:30 - Kon-

kurz - komedie - Divadelní léto na 
Vsetíně - Letní scéna za Divadlem v 
Lidovém Domě
17. 6. 2021, 19:00 – Veselá bída 
- Vsetínské kulturní léto - Dolní 
náměstí
19. 6. 2021, 18:00 – Slavnosti slu-

novratu – Hvězdárna Vsetín
20. 6. 2021, 15:00 – Interfotoklub 
2020 / vernisáž – zámek Vsetín – 
Muzeum regionu Valašsko – Slav-

nostní zahájení výstavy nejlepších 
snímků prestižní fotografické 
soutěže
24. 6. 2021, 19:00 – Z horní dolní a 
dál na jih - Vsetínské kulturní léto - 
Dolní náměstí

Valašské Meziříčí
24. – 26. 6. 2021 Valašský Špalíček 

- multižánrový hudební festival 

Velké Karlovice
25. - 26. 6.2021 Veteránem po Va-

lašsku Moravian Wallachia Classic 
- Zážitkový víkend pro majitele 
veteránů.

Jarcová
26.6.2021 Pálení svatojánských 
ohňů

ČERVENEC

Vsetín
1. 7. – 31. 8. 2021, dle otvíracích 
hodin – Letní dobrodružství v 
muzeu – zámek a hvězdárna Vsetín 
– Muzeum regionu Valašsko – 
Zpestřete si návštěvu objektů muzea 
zábavnou prázdninovou hrou.
1. 7. 2021, 19:00 – Ležérně a vleže,
21:30 – Letní kino, Vsetínské kul-
turní léto - Dolní náměstí
8. 7. 2021, 19:00 – Žamboši, 21:30 

– Letní kino, Vsetínské kulturní léto 
- Dolní náměstí
10. 7. 2021, 16:30 - Šašek Franta a 
klaun Pepe - klaunida pro děti - Di-
vadelní léto na Vsetíně - Letní scéna 
za Divadlem v Lidovém Domě
10. 7. 2021, 20:30 - Wolf Lost In 
the Poem - koncert Jana Žambocha 
- Divadelní léto na Vsetíně - Let-
ní scéna za Divadlem v Lidovém 
Domě
10. – 17. 7. 2021 – 30. ročník 
Mezinárodního týdne turistiky na 
Valašsku
15. 7. 2021, 19:00 – Dechová 
hudba Lidečanka, 21:30 – Letní 
kino, Vsetínské kulturní léto - Dolní 
náměstí
22. 7. 2021, 19:00 – Docela, 21:30 
– Letní kino, Vsetínské kulturní léto 
- Dolní náměstí
24. 7. 2021, 20:30 - Souborné dílo 
Williama Shakespeare - komedie 
- Divadelní léto na Vsetíně - Let-
ní scéna za Divadlem v Lidovém 
Domě
29. 7. 2021, 19:00 – Gympleři, 
21:30 – Letní kino, Vsetínské kul-
turní léto - Dolní náměstí

Rožnov pod Radhoštěm
2. - 4. 7. 2021 - Rožnovské slavnos-

ti, Mezinárodní folklorní festival, 
www.nmvp.cz

17. 7. 2021 - Pekařská sobota,   
Oslava cechu pekařského, ochutnáv-

ky pečiva, soutěže, www.nmvp.cz
25. 7. 2021 - Anenská pouť,  
krojované procesí z farního kostela 
a pouťová slavnost v Dřevěném 
městečku, www.nmvp.cz
28. 7. 2021- D.Y.K. tour 2021,
koncert v Amfiteátru Na Stráni ve 
Valašském muzeu v přírodě. www.
tka.cz
31. 7. - 1. 8. 2021 - Dny řemesel a 
setkání kovářů, Dřevěné městečko
Jubilejní 30. ročník, ukázka tradič-

ních lidových řemesel
Valašské Meziříčí 
15. – 17. 7. 2021 Gulášfest Valašské 
Meziříčí 

Bystřička
17.7.2021 Chinaski - letní kino 
přehrada:

Poličná
červenec 2021* Aviatický den v 
Poličné 

Velké Karlovice
2.- 4. 7. 2021 Valašsko - hornovsac-

ký Skiroll Classics Velké Karlovice

SRPEN

Vsetín
5. 8. 2021, 19:00 – Lucie Redlo-

vá & Garde, 21:30 – Letní kino, 
Vsetínské kulturní léto - Dolní 
náměstí
7. 8. 2021, 20:30 - Souborné dílo 
Williama Shakespeare - komedie 
- Divadelní léto na Vsetíně - Let-
ní scéna za Divadlem v Lidovém 
Domě
12. 8. 2021, 19:00 – Darrock, 
21:30 – Letní kino, Vsetínské kul-
turní léto - Dolní náměstí

14. 8. 2021, 14:00 – Templářské 
slavnosti – zámek a hvězdárna 
Vsetín – Muzeum regionu Valašsko 
– Akce se středověkou tématikou.
16.–20. 8. 2021, 9:00 – Badatelské 
prázdniny – zámek a hvězdárna 
Vsetín – Muzeum regionu Valašsko 
– prázdninový týden plný zábavy i 
poučení.
19. 8. 2021, 19:00 – David Vyslou-

žil & Acoustic Irish, 21:30 – Letní 
kino, Vsetínské kulturní léto - Dolní 
náměstí
21. 8. 2021, 20:30 - Bulletproof 
Puppets - koncert alternativně - 
rockové kapely - Divadelní léto na 
Vsetíně - Letní scéna za Divadlem v 
Lidovém Domě
26. 8. 2021, 19:00 – PS Blaženky 
a CM Kosár, 21:30 – Letní kino, 
Vsetínské kulturní léto - Dolní 
náměstí

Rožnov pod Radhoštěm
6. - 8. 8. 2021- Jánošíkov dukát, 
Mezinárodní festival slovenského 
folkloru v ČR, www.nmvp.cz
14. - 15. 8. 2021 - Starodávný 
jarmark, Dřevěné městečko ve 
Valašském muzeu v přírodě.  
21. 8. 2021 - Valašské folkrocková-

ní, multižánrový hudební festival, 
Amfiteátr Na Stráni - Valašské 
muzeu v přírodě. www.tka.cz
28. 8. 2021 - Hlasy – Hudební 
festival lidského hlasu, Valašské 
muzeum v přírodě, Amfiteátr na 
Stráni, www.festivalhlasy.cz

Valašské Meziříčí
srpen 2021* Sraz elektromobilů na 
Valašsku – Valašské Meziříčí

Bystřička
6. - 7. 8. 2021 Starý dobrý western - 
country festival - letní kino přehrada

Liptál
18. do 22. 8. 2021 Liptálské slav-

nosti - tradiční folklorní festival le-

tos zaměřený na pastýřskou kulturu

Lačnov
28. 8. - 29. 8. 2021 Valašské túlání 
6. ročník Lačnov - od 9:00 až do 
2:00 druhého dne

Lidečko
28. 8. 2021 22 years of JZD promo-

tion OPEN AIR od 18:00 - taneční 
akce v malebném prostředí areálu 
Račné v Lidečku.

ZÁŘÍ

Vsetín
2. 9. 2021,19:00 – F - dur 
Jazzband, 21:30 – Letní kino, 
Vsetínské kulturní léto - Dolní 
náměstí
24. 7. 2021, 20:30 - Komponovaný 
večer aneb podpoř své divadlo - Di-
vadelní léto na Vsetíně - Letní scéna 
za Divadlem v Lidovém Domě
10. a 11. 9. 2021, Valašské záření, 
tradiční festival pro celou rodinu.
17. 9. 2021, 18:00 – Vsetínská 
noc – zámek a hvězdárna Vsetín – 
Muzeum regionu Valašsko 

Rožnov pod Radhoštěm
18. 9. 2021 - Běh rodným krajem 
Emila Zátopka, start hlavního závo-

du je v 11 hodin v Kopřivnici. Cíl je 
v Rožnově ve Valašském muzeu v 
přírodě. 
25. - 26. 9. 2021 - Festival GastRož-

nov, setkání špiček oboru se širokou 
veřejností – městský park a Masary-

kovo náměstí.
POZNÁMKA
* přesný termín nebyl do uzá-
věrky novin k dispozici

P
ro letní sezónu jsme připravi-
li vydání TURISTICKÉHO 

PRŮVODCE, ve kterém návštěv-

níci Valašska naleznou komplexní 
nabídku turistických zajímavostí 
regionu. Jsou v něm tipy na zají-
mavé výlety, naučné stezky, turis-

tické cíle a památky, až po dopo-

ručení, kde se dobře najíst či další 
rady. Nechybí ani návrhy, co by 
turisté při návštěvě Valašska určitě 
neměli minout. 

„V našem regionu dosud nebyl 
vytvořen jednotný́ průvodce, který́ 

by nabízel ucelený přehled turis-

tických zajímavostí napříč̌ celým 
územím. Ten náš návštěvníkům Va-

lašska nabízí přehled turistických 
zajímavostí regionu a pomůže se 

jim lépe zorientovat a získat in-

formace, co vidět a zažít,“ uvedla 
Helena Volková z Destinační spo-

lečnosti Valašsko.
Turistický průvodce je sestaven 

pro návštěvníky všech věkových 
kategorií, především pak pro rodi-
ny s dětmi a aktivní seniory. 

„Je členěný na rozhledny, památ-
ky a zajímavosti, skály na Valašsku, 
cykloturistiku, pěší turistiku, ale  
i na tipy kde se osvěžit,  relaxovat 
či si užít wellness,“ doplnila Vol-
ková. 

Návštěvník Valašska díky Turi-
stickému průvodci získá potřebné 
informace o zajímavých turistic-

kých atraktivitách napříč celým 
územím. Pro zájemce je Turistický 
průvodce dostupný́ ve všech infor-
mačních centrech na Valašsku. 

Publikace Turistický průvodce 
Valašsko byl realizován za přispění 
prostředků státního rozpočtu Čes-

ké republiky z programu Minister-
stva pro místní rozvoj. (ak)

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS

Nový turistický průvodce  
Valašskem v každém ÍČKU

Kalendář největších akcí na Valašsku LÉTO 2021
UPOZORNĚNÍ: akce mohou být zrušeny nebo posunuty podle aktuální situace s pandemií v České republice

Z
pestřete si léto regionální hrou 
Poznáváme Valašsko s med-

vědem Jurou, která vás provede 
dvaceti atraktivními místy na Va-

lašsku. 
Medvěd Jura se již třetím rokem 

toulá po Valašsku a pro návštěv-

níky vybírá známé i méně známé 
turistické cíle, na které ukládá 
razítka. U každého zastavení na-

víc připravil i další tipy na výlety  
v okolí.

„Jako bonus si medvěd Jura 
připravil u každého místa i zálud-

nou otázku. Pokud na ni soutěžící 
správně odpoví a zapíšou si po-

žadovaná písmenka do tajenky, 
zjistí, které místo má medvěd Jura 
na Valašsku nejraději,“ prozrazu-

je letošní novinku Michal Bařina  
z pořádající Destinační společnosti 
Valašsko „Můžeme prozradit, že se 
s medvědem Jurou vydáte napří-
klad k pramenu Vsetínské Bečvy, ke 
studánce U Koloucha, ke Střelen-

ské kapli nebo do pralesa Razula,“ 
dodává. 

Do hry se můžete zapojit od  
1. června do 30. září. Hrací brožur-
ky, které na zadní straně obsahují 
hrací plánek, kam budete otiskovat 
razítka, si můžete vyzvednout ve 
všech Turistických informačních 
centrech na Valašsku nebo si jej 
stáhnout z webové stránky www.
poznavamevalassko.cz. 

Stačí sehnat  
dvacet razítek

Všechna razítka jsou umístěna  
v přírodě a najdete je v bezprostřed-

ní blízkosti daného místa. K razít-
ku vás za-

vedou GPS 
souřadnice, 
které si mů-

žete naske-

novat pomo-

cí QR kódu 
uvedeného  
v hracím plánku. 

Pro zapojení do finálního slo-

sování o hodnotné ceny je nutné 
odevzdat hrací plánek se všemi 
dvaceti razítky buď zasláním na-

skenovaného nebo vyfoceného 
herního plánku na e-mail regional-
nihra@gmail.com nebo jej ode-

vzdat v kterémkoliv informačním 
centru na Valašsku, kde na každého 
bude čekat drobná odměna. 

Během října proběhne slosování 
všech zaslaných soutěžních kupó-

nů a výherce budeme kontaktovat 
prostřednictvím uvedené e-mailo-

vé adresy, ceny zasíláme i poštou. 
„Těšit se tak můžete na poukazy 
na vstup do vodního světa, part-
nerské pobyty v pivních lázních, 
poukazy na pobyt v horském ho-

telu, poukazy na večeři, vstupen-

ky do kina, multifunkční šátky  
s motivy regionální hry nebo ob-

líbené plecháčky,“ vy- 
   jmenoval Bařina. 
      Podrobné informace  
 

 

 

 

 

 

 

 

k prázdninové 
hře najdete na 
www.poznavame-
valasko.cz.               (ak)

Objevte krásy Valašska s medvědem 
Jurou a zahrajte si o hodnotné ceny

prázdninová hra

Haló, pojďte 
se mnou 
probádat 
Valašsko!


