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▶ Místo úvodu
Slova severní Morava a Slezsko nevyvolávají u většiny z nás zrovna 
představu o  ideálním místě pro dovolenou. Přesto i tady se dají 
najít zajímavé přírodní partie. Severní Moravu si spojujeme 
nejenom s doly, smogem a znečištěným ovzduším ale také s 
Beskydami, Jeseníkami, Karlovou Studánkou, hezkou přírodou, 
turistikou a lyžováním. 

Severní Morava je rozbrázděna horskými hřbety několika 
pohoří. Podél hranice se Slovenskem se táhnou 
Moravskoslezské Beskydy, oblíbený cíl milovníků 
zimních sportů. V jižní části Beskyd se nachází Valašsko, 
región známý osobitou kulturou a dřevěnou architekturou, 
kterou můžete obdivovat ve skanzenu v Rožnově pod 
Radhoštěm. Vsetínské a Hostýnské vrchy nacházející se 
v jižní části tohoto regiónu se hodí pro letní i zimní turistiku. 
Západním  směrem od Ostravy se zase rozkládá horský 
masív Jeseníků, pohoří porostlé rozlehlými lesy.  

OSTRAVSKO
Centrem této oblasti je Ostrava, třetí největší město naší 
země. Ostrava byla dlouhá desetiletí centrem hornictví a 
výroby železa u nás. Na své si tady proto přijdou zejména 
zájemci o technické památky z těchto dvou průmyslových 
odvětví. Do 20. let 20. století, kdy byl důl postaven, se 
přenesete při návštěvě již zavřeného dolu Michal. Důl byl 
zavřen v roce 1993 a zachovalo se v něm kompletní 
povrchové zařízení včetně šaten, koupelen a dispečinku. 
Více o hornictví se dozvíte v největším hornickém muzeu u 
nás, které se nachází na úpatí vrchu Landek v Ostravě-
Petřkovicích a to v areálu někdejšího dolu Anselm. 

▶ Ostrava
Internet: www.mmo.cz
Počet obyvatel: 320 000
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Ostrava, město železa a uhlí, vzniklo spojením několika 
menším měst a obcí, které se v roce 1924 sloučily do Velké 
Moravské Ostravy. Od roku 1946 se používá označení 
Ostrava. Zásoby uhlí byly na území města objeveny v roce 
1763. Asi o 20 let později se začalo s jeho těžbou. K 
podstatnému zvýšení těžby přispělo zejména založení 
železáren v roce 1828. Zakládání dalších železáren a 
otvírání nových dolů vedlo následně k zvýšení počtu 
obyvatel. Zatímco v polovině 19. století tady žilo pouhých 2 
000 obyvatel, počátkem 20. století bydlelo v Ostravě již 30 
000 lidí. V 30. letech bydlelo v regiónu již 125 000 lidí a dnes 
je to více než 320 000 tisíc. K rychlému rozvoji těžkého 
průmyslu napomohlo zejména napojení na železniční síť, ke 
kterému došlo v roce 1847.

V centru města se následkem leteckých náletů 
spojeneckých vojsk zachovalo pouze velice málo 
historických budov. Jednou z nich je renesanční radnice, 
která stojí na Masarykově náměstí přímo v centru města. 
Radnice je spolu s kostelem sv. Václava jednou z 
nejstarších budov Ostravy. Budova radnice pochází ze 16. 
století a v 18. století byla rozšířena o barokní věž. Většina 
okolních domů pochází z 19.-20. století. Gotický kostel sv. 
Václava v bezprostřední blízkosti radnice byl postaven v 
14.-15. století. Podstatně mladším je kostel Božského 
Spasitele stojící severně od Masarykova náměstí. Třílodní 
bazilika byla postavena v letech 1883-9 v novorenesančním 

stylu. Jedná se o druhý největší kostel 
Moravy, který pojme 4 000 věřících. 

Příjezd a doprava
Autem z Brna přes Olomouc je to do Ostravy asi 160 
km. Dobré vlakové spojení existuje s Prahou, Brnem, 
Olomoucem a Slovenskem. Hlavní nádraží se jmenuje 
Ostrava - hlavní nádraží, kromě toho má Ostrava 

několik menších nádraží. Nádraží se nachází nedaleko centra města. 
Autobusové nádraží se nachází u hotela Palace. Pravidelné linky vedou do 
všech větších českých a moravských měst.

Informace
Městské informační centrum, Nádražní 7, tel. 596123913, internet: 
www.ostravainfo.cz. 

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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Muzea a galerie
Ostravské muzeum, Masarykovo nám. 1, otevřeno po-pá od 9.00-17.00 
hod., so 8.00-12.00 hod. Expozice je věnovaná dějinám, fauně, flóře a 
kultuře města a okolí. 

Hornické muzeum, důl Anselm, Ostrava-Petřkovice, otevřeno denně kromě 
po od 8.00-17.00 hod. V roce 1993 otevřené muzeum se nachází na místě 
zavřeného dolu. Expozice se skládá především z technických zařízení a 
osmi budov z 19. století.

Galerie výtvarného umění, Jurečkova 9, otevřeno denně kromě po od 
10.00-18.00 hod., so, ne pouze do 15.00 hod. České malířství a sochařství. 

Koupání
Letní koupaliště se skluzavkami se nachází v městské částí Poruba v 
Rekreační ulici. 

POODŘÍ
Horní tok řeky Odry na území severomoravského regiónů 
vytváří na svém toku nesčetné meandry a pořád mění svůj 
tok. Jedná se o jeden z mála říčních toků u nás, který není 
stoprocentně zkrocen do jednoho ramene a který pořád teče 
svým přirozeným způsobem. V okolí Odry najdete proto 
četné lužné lesy, slepá ramena a mokřady, která jsou 
oblíbeným cílem turistů. Pro ty bylo na území chráněné 
krajinné oblasti Poodří zřízeno mnoho turistických stezek. 
Poodří se proto jako turistická destinace hodí pro 
návštěvníky se zájmem o přírodu, turistické pochody a 
cykloturistiku. 

JESENÍKY
Internet: www.euro-glacensis.cz, www.ejeseniky.cz, 
www.praded-info.cz, www.jeseniky-praded.cz
Informace: Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, Kladska 1, 
Šumperk

Západním směrem od Ostravy a severně od Olomouce se 
rozkládají Jeseníky. Na území Jeseníků skládajících se z 
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Hrubého a Nízkého Jeseníku, Králického Sněžníku, 
Rychlebských hor, Hanušovické a Zlatohorské vrchoviny na 
vás čekají rozlehlé a hluboké lesy protkané hlubokými 
údolími s četnými turistickými stezkami. Hlavní výhodou 
Jeseníků je jejich relativní nedotčenost turistickým ruchem, 
alespoň ve srovnání se Šumavou a Krkonošemi. Četný 
výskyt minerálních pramenů vedl v minulosti k zakládání 
lázní – Karlova Studánka,  Lázně Lipová, Velké Losiny a 
samozřejmě Lázně Jeseník. Za zimními sporty se jezdí na 
Ovčárnu na Pradědu, do Ramzové a Červenohorského 
sedla. 

CHKO Jeseníky se rozprostírá na ploše 740 km2 v 
nadmořské výšce 339 až 1 492 metrů. Jádrem chráněné 
oblasti je horský masív Hrubého Jeseníku s nejvyšší horou 
Pradědem, který je vysoký 1 491 metrů. Jedná se o 
hornatou oblast s bohatým výskytem převážně jehličnatých 
lesů a horskými loukami, kde roste hodně druhů chráněných 
rostlin. Z chráněných a vzácných druhů zvířat tady žije rys 
ostrovid, kamzík, netopýři a tetřev hlušec. Nachází se tady 
několik přírodních rezervací, kde jsou chráněny pozůstatky 
pralesovitého lesu, rašelinné ekosystémy a mokřadní louky. 
K přírodním atrakcím patří také četné vyhlídkové skály, 
jeskyně a vodopády. Existence minerálních vod přispěla ke 
vzniku několika lázní jako jsou Jeseník, Lipová-lázně, 
Karlova Studánka a Velké Losiny. Jeseníky jsou hlavním 
rozvodím mezi Baltským a Černým mořem. 

▶ Jeseník
Internet: www.info-jesenik.cz, www.mujes.cz, 
www.priessnitz.cz
Počet obyvatel: 13 000

Město Jeseník ležící v údolí na soutoku říček Staříče a Bělé 
pod masívem pohoří Hrubý Jeseník bylo založeno v 13. 
století. Jmenovalo se Frývaldov nebo německy Freiwaldau, 
Jeseníkem se Frývaldov stal až koncem 40. let minulého 
století. Ve středověku to bylo hornické město a jako 
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takové nemohlo nepřitáhnout pozornost rodiny Fuggerů z 
Augsburgu. Tato známá podnikatelská a bankéřská rodina 
se v 16. století významně angažovala v dobývaní a obchodu 
se zlatem, stříbrem a kovy a to zejména v Uhersku. 
Frývaldské zlaté doly nebyly ale moc výnosné a Fuggerové v 
roce 1547 prodali město biskupovi z Vratislavy. V pozdější 
době se tady těžila železná ruda. 

Po hornictví se zdrojem obživy místních obyvatel stalo 
plátenictví a v 19. století výroba jemného prádla. Koncem 
18. století zde žil jeden ze spoluzakladatelů komické opery, 
rakouský skladatel Karl Ditters von Dittersdorf (1739-99). V 
19. století si nedaleký Gräfenberg (dnes Lázně Jeseník) 
vydobyl slávu jako věhlasné lázně. Vzhledem k četným 
požárům v minulosti se ve městě nezachovalo hodně 
architektonických památek. 

Největší pamětihodností Jeseníku je proto gotická vodní 
tvrz, která stojí nedaleko hlavního náměstí. Jedna z mála u 
nás zachovaných vodních tvrzí pochází z doby založení 
města. Její dnešní vzhled pochází z 18. století, kdy úspěšně 
odolávala několika obléháním. Jedním z mála vojevůdců, 
kteří dobyli její dva metry hrubé zdi, byl baron Trenck a jeho 
panduři. Stalo se tak v průběhu rakousko-pruské války. 

Asi 2 km severně od města se nachází Lázně Jeseník, 
někdejší Gräfenberg. Významným lázním na jejichž území 
se nachází asi 30 minerálních pramenů dominuje budova 
Priessnitzových lázní. Obrovská budova sanatoria, kde se 
léčí především choroby srdce, byla postavená počátkem 20. 
století. Lázně byly založeny v roce 1822 a jejich zakladatel 
Vincenz Priessnitz (1799-1851) proslul ve své době po celé 
Evropě svou metodou studených obkladů a mokrých zábalů. 
K jeho nejznámějším  pacientům patřil ruský spisovatel 
Nikolaj Gogol, který se zde léčil dvakrát. 
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Příjezd a doprava
Z Olomouce je to autem asi 100 km, z Ostravy něco 
málo přes 100 km. Doprava vlakem je trochu 
komplikovaná, protože město neleží na hlavní trati, 
přestupovat se musí v Zábřehu na Moravě. 
Autobusové spojení je lepší. Do Lázní Jeseník jezdí 
z autobusového a vlakového nádraží v Jeseníku 
autobus. 

Informace
Informační centrum regionu Jesenicko, Masarykovo nám. 1, internet: 
www.jesenik.org/mesto, otevřeno po-pá od 9.00-17.00 hod., so, ne od 9.00-
13.00 hod. Infocentrum se nachází v budově radnice na náměstí. 

Sport
Aquacentrum Česká ves, Jánského ul., Česká Ves, internet: 
www.aquacentrum.jesenicko.com. 

Squash Bowling Centrum, Sadova 881, internet: www.ranc-orel.cz/sbc. 

Výlety
Asi 8 km východně od Jeseníku se nachází horská vesnička Rejvíz s 
několika domy typické lidové architektury. Vyřezávané židle z 19. století, 
které jsou v penzionu Rejvíz jsou dokonce na seznamu kulturních památek. 

Lyžování
Červenohorské sedlo, nadmořská výška 800-1150 metrů. Dvě střednětežké 
a dvě náročné sjezdovky.

Ramzová, šest sjezdovek různé náročnosti v nadmořské výšce od 800-1350 
metrů. 

Ovčárna-Praděd, nejvýše položené lyžařské středisko v Jeseníkách se 
sjezdovkami různé náročnosti.

Asi 10 km severně od Šumperku se nachází Velké Losiny, 
městečko známé především ruční výrobou papíru. Místní 
zámek patří k nejhezčím renesančním zámkům severní 
Moravy. Od roku 1496 patřil zámek rodu Žerotínů, kterým do 
roku 1562 patřilo také město Šumperk. Dnešní podoba 
zámku je z konce 16. století. V letech 1678-1692 na zámku 
zasedal inkviziční tribunál, který odsoudil k smrti více než 

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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100 „čarodějnic“. Jednalo se o jediné masové čarodějnické 
procesy v Čechách a na Moravě., kterým za oběť padly ženy 
z okolí. Tématikou čarodějnických procesů se zabývá román 
Václava Kaplického nazvaný „Kladivo na čarodějnice“, který 
byl také předlohou stejnojmenného celovečerního filmu. V 
17.-18. století byl zámek rozšířen. Další stavební úpravy byly 
provedeny po roce 1802, kdy zámek převzali 
Lichtenštejnové. V tomto období vznikl z barokního parku 
anglický lesopark a zámek s okolím obdržel dnešní podobu. 
Interiéry zámku si zachovaly svou renesanční podobu, 
zachovala se také obrazová galerie Žerotínů, knihovna, 
sbírka zbraní a empírový nábytek posledních majitelů.

Další atrakcí Losin je ruční papírna, která se nachází hned u 
vjezdu do města. Papírna byla založena v 90. letech 16. 
století rodem Žerotínů. Jedná se o jednu z nejstarších 
papíren,  která pořád funguje. Dnes se v ní vyrábí tzv. ruční 
papír, který se používá na tisk grafik, cenné tisky nebo jako 
luxusní papír na psaní. 

Muzea a galerie
Zámek Velké Losiny, otevřeno duben, říjen so, ne od 9.00-16.00 
hod., květen-srpen denně od 8.00-17.00 hod., v září do 16.00 hod.

Papírenské muzeum, otevřeno duben, říjen po-pá od 9.00-12.00 a 
13.00-16.00 hod., květen-září denně kromě po od 9.00-12.00 a 
13.00-17.00 hod. Expozice je věnována dějinám výroby papíru v 
Čechách a na Moravě. 

OPAVSKÉ SLEZSKO
Jak napovídá název této oblasti  jedná se o část Slezska v 
okolí města Opava. Oblast neoplývá žádnými exkluzivními 
historickými památkami. Na straně druhé tady najdete 
několik zajímavým přírodních partií. První z nich je 
arboretum nacházející se v Novém Dvoře, za návštěvu 
stojí také lesopark v okolí zámku Kravaře a Lovecká 
stezka Lichnovských, která se nachází u zámku v Hradci 
nad Moravicí. Zajímavou atrakcí návštěvy Opavského 
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Slezska se může stát také návštěva pstruží farmy Bělá, 
kde si sami můžete pstruha ulovit a následně zkonzumovat.  

▶ Opava
Internet:  www.opava-city.cz
Počet obyvatel: 62 000

Centrum moravského Slezska leží asi 30 km západně od 
Ostravy. Potom co Rakousko prohrálo sedmiletou válku s 
Pruskem stala se Opava centrem moravského Slezska. 
Podobně jako v Ostravě také tady se nezachovalo staré 
středověké centrum města. Asi 70% budov bylo zničeno 
během spojeneckých náletů ke konci druhé světové války. K 
jedné z mála historických památek patří gotický kostel 
Nanebevzetí Panny Marie ze 14. století. Stojí na Horním 
náměstí, které je jedním z dvou hlavních náměstí Opavy a 
patří k jednomu z mála gotických kostelů postavených z 
cihel. Na tomto náměstí najdete Hlásku, městskou věž ze 
17. století a Slezské divadlo. Někdejší klášter minoritů s 

barokním kostelem sv. Ducha sloužil v 
minulosti jako místo posledního 
odpočinku Přemyslovců. 

Příjezd a doprava
Autem z Ostravy je to 35 km. Dobré vlakové 
spojení s Ostravou, z dvou nádraží je bližší k 
centru nádraží Opava -východ. Dobré 

autobusové spojení s ostatními moravskými městy.

Informace
Informační centrum Opavska, Horní nám. 69, tel. 553621140, 553756143. 
Informace, zprostředkování ubytování, prodej vstupenek.

Muzea a galerie
Slezské zemské muzeum, U muzea 1, otevřeno denně kromě po od 9.00-
12.00 a 13.00-16.00 hod. Expozice věnovaná flóře, fauně a kultuře Slezska 
a severní Moravy. 

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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Festivaly
V květnu se ve městě pořádá mezinárodní varhanní festival.

TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
Těšínské Slezsko je oblastí nacházející se v 
severovýchodním cípu naší země. Rozkládá se přibližně 
mezi Bohumínem a Třincem podél hranice s Polskem a jeho 
přirozeným centrem je město Český Těšín ležící na česko-
polské hranici. Nachází se tady řada starých hornických 
měst, ke kterým patří Bohumín, Orlová nebo Karviná. 
Vedle těchto starých hornických měst, které si ale 
nedokázaly zachovat svou starou architekturu, se nachází 
také jedno velmi mladé město. Jedná se o Havířov, který 
vznikl v 50. letech 20. století na rýsovacích prknech 
socialistických architektů. Město postavené v duchu tehdy 
vládnoucí představy o ideálním socialistickém městě je dnes 
chráněnou památkovou zónou, která nám dává možnost 
nahlédnout do myšlení  socialistických plánovačů měst. 

BESKYDY A VALAŠSKO
Internet: www.beskydy-valassko.cz

CHKO Beskydy o rozloze 1 160 km2 se nachází v 
nadmořské výšce od 350 do 1 328 metrů. Rozkládá se na 
území Moravskoslezských Beskyd, Vsetínských vrchů a 
moravské části Javorníků, které tvoří hranici ze Slovenskem. 
Chráněná oblast hraničí se slovenskou CHKO Kysuce. 
Předmětem ochrany jsou lesní porosty, které pokrývají až 
70 % chráněné oblasti s výskytem vzácných karpatských 
rostlin a živočichů. Na území parku se zachovaly také četné 
louky a pastviny, které vznikly minulou činností člověka.

Valašské království – několik článku zakládací listiny

Článek 1

Valaské královstje je královstvjem jeho dobrovolných obyvatel, keré 
spojuje túha vyjadřovať sa svobodně s humorem a recesí ke 
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všeckému dění na tomto světě. Jich povinnosťou je tropiť si srandu 
ze všeckého, vždy a všude.

Článek 2

Sranda, smích a legrace slúža všem občanúm a nelze je v žádným 
případě a žádným způsobem zakázať. Každý občan sa može 
chechtať a smáť aj všeckému temu, co mu zákon neukládá.

Článek 10

Území Valaského královstvjá furt expanduje. Jeho okamžitá velikost 
je dána „Harabišovou teorií valachoprostoru“, kerá je 
charakterizována rovnicou PWK=PVW2 x PW (PWK – plocha 
Valaského královstvjá, P- pí, VW2 – výška Valacha se vztyčenú rukú 
na druhou, PW – počet Valachú). Každý ať je kdekoliv, má furt 
svojú pevnú púdu pod nohami. Jádro Valaského královstvjá šak 
tvoří region Valašsko na Severní Moravě v České republice.

Internet: http://valasske-kralovstvi.cz

Valašsko, etnografický región nazvaný podle valachů, 
pastevců, kteří se tady usadili ve 12. století, se nachází v 
jižní části popisovaného regiónu. Centrem oblasti je město 
Valašské Meziříčí, kde se zachovala řada starých 
měšťanských domů. S valašskou kulturou, tradicí a zvyky se 
ale lépe seznámíte při návštěvě skanzenu lidové 
architektury v Rožnově pod Radhoštěm. 

Za shlédnutí stojí také městská památková rezervace ve 
Štramberku, zámek ve Vsetíně a Kopřivnice s muzeem 
historických automobilů značky Tatra. 

Nový Jičín se může pochlubit malebným čtvercovým 
náměstím s podloubím po všech stranách a starými 
měšťanskými domy. Milovníkům zimních sportů je snad 
zbytečné připomínat zimní lyžařské středisko Pustevny
rozkládající se pod Pradědem. 
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▶ Rožnov pod Radhoštěm
Internet: www.roznov.cz
Počet obyvatel: 18 000

Hlavní atrakcí města stojícího na úpatí posvátné hory 
Radhošť je Valašské muzeum v přírodě s jedinečnými 
dřevěnými stavbami z oblasti Valašska. Rožnov pod 
Radhoštěm leží uprostřed hornaté oblasti pod vrcholem 
Radhoště dosahujícího nadmořské výšky 1 129 metrů. 

Centrum Valašska  se nachází v nadmořské výšce kolem 
400 metrů. Největší atrakcí města je Valašské muzeum v 
přírodě, které je nejstarším skanzenem u nás. Muzeum bylo 
založeno z iniciativy Bohumíra Jaroněka v roce 1925. Od 
této doby pořád roste a dnes v něm na ploše asi 80 hektaru 
najdete asi 80 staveb lidové architektury převážně z území 
Valašska. 

Muzeum se skládá ze tří částí. Nejstarší se jmenuje Dřevěné 
městečko, které vám přiblíží každodenní život malého 
beskydského města v 18.-19. století. Nachází se tady také 
budovy, které v minulosti stály na náměstí v Rožnově. Patří 
k nim radnice z roku 1770 a dvě staré valašské hospody, 
které pořád slouží svému původnímu účelu. Druhou částí 
skanzenu je Valašská dědina, která zase představuje život 
na valašské vesnici. V roce 1982 byla otevřená Mlýnská 
dolina, ve které si můžete prohlédnout vodní mlýn, pilu a 
další budovy.

Zajisté vám neuniklo, že Valašsko je již nějakou dobu 
“královstvím”. Jeho obyvatelé jsou: „ludé z celého světa, 
navzdory různým jazykům a kulturám. Humor a recese 
funguje bez rozdílů barvy pleti aj náboženského cítění. 
Našimi občany sú například papuánští domorodci, Indové, 
Polynésané, Novozelanďani, Skotové. Každý sa može stáť 
Valachem. Podle sčítání lidu v prosinci 2003 má Valaské 
královstvje 68 984 živých či mrtvých občanů (neevidujeme 
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úmrtí…).“ Pokud jsou tyto údaje pro vás novinkou přečtěte si 
několik článků zakládací listiny království 
z roku 1997 a zjistíte, že sranda není 
Valachům cizí.  

Příjezd a doprava
Rožnov je vzdálený asi 80 km od Olomouce a 60 
km od Ostravy. Autobusem se sem dostanete z 
Brna, Prahy, Olomouce a dalším moravských 

měst. Vlak jezdí přes Valašské Meziříčí.

Informace
Travel Office, Palackého ulice 484, tel. 571655196. Informace, 
zprostředkování ubytování.

Muzea a galerie
Valašské muzeum v přírodě, Palackého 147, internet: www.vmp.cz. 

▶ Frenštát pod Radhoštěm
Internet: www.frenstatpr.cz
Počet obyvatel: 12 000

Frenštát pod Radhoštěm leží asi 10 km severně od Rožnova 
pod Radhoštěm. Město je východiskem k oblíbenému 
středisku zimních sportů Pustevny. Pustevny jsou 
nejoblíbenějším zimním střediskem v Beskydech, první 
chata zde byla postavena již v roce 1891. Středisko 
nacházející se v nadmořské výšce kolem 1 000 metrů bylo 
pojmenováno podle poustevníků, kteří tady v jeskyních žili 
až do 19. století.  Z architektonického hlediska jsou zajímavé 
dvě horské chaty - Mamenka a Lubušín -, které byly 
postaveny za první republiky podle návrhu slovenského 
architekta Dušana Jurkoviče.  

Pustevny jsou ideálním bodem pro pěší túry na vrchol 
Radhoště nacházejícího se asi 4 km odtud. Radhošť, 
vysoký 1 129 metrů, nese jméno staroslovanského boha 
úrody a pohostinnosti. 

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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Příjezd a doprava
Frenštát leží 10 km severně od Rožnova, odkud se 
sem dostanete autem nebo autobusem. Vlakové 
spojení neexistuje. 

Informace
Informační centrum, nám. Míru 1, tel. 556836916, internet: 
www.frenstat.info.cz.  

Muzea a galerie
Muzeum, nám. Míru 1, otevřeno denně kromě po od 9.00-16.00 hod., so, ne 
pouze do 12.00 hod. Expozice je věnována valašské kultuře.

Každoročně v květnu se pořádá setkání cimbálových muzik, které 
návštěvníkům přibližují valašskou hudbu.

Půjčovny kol ČD
Na vybraných železničních stanicích Českých drah v turistický 
atraktivních oblastech si můžete půjčit kolo. V Moravskoslezských 
Beskydách si kolo můžete půjčit ve Frenštátu pod Radhoštěm a v 
Ostravicích.

Internet: www.cd.cz/pujcovnykol

Město Štramberk  nechal v 14. století spolu s hradem 
postavit Jan Jindřich, bratr Karla IV. Z hradu, který byl silně 
poškozen v průběhu třicetileté války, se zachovala pouze 
jedna kulatá věž. Truba, jak se věž jmenuje, je dnes 
symbolem města. Za shlédnutí stojí také dřevěné domy 
postavené ve valašském stylu, které jsou chráněnou 
památkou. 

V jeskyni Šípka asi 1 km od města byl v roce 1879 objeven 
asi 40 000 let starý tábor neandertálců. Kromě kamenných 
nástrojů byla tady objevena také část lidská čelisti.

Kopřivnice je město známé především jako město, kde se 
vyrábí automobily Tatra. Dnešní automobilka se vyvinula z 
dílny na výrobu kočárů, která byla založena v polovině 19. 
století. První automobil, který tady byl vyroben v roce 1897, 

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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se jmenoval Prezident a jednalo se o první auto v tehdejším 
Rakousko-Uhersku. 
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UBYTOVÁNÍ S TENISEM

Máte rádi aktivní odpočinek?   Rádi si zahrajete 
tenis?   Chcete poznat jižní Čechy?

UBYTOVÁNÍ
Dva menší apartmány pro dvě osoby s možností přistýlky.  
Jeden větší apartmán se dvěmi lůžky v oddělené ložnici 
a třemi přistýlkami. 

Apartmány jsou vybaveny kuchyňkou s lednicí, elektrickým 
vařičem, TV se satelitem, WC a sprchovým koutem.

U domu je malý venkovní bazén a krb, možnost posezení na 
terasách.

TENIS
Součástí pozemku jsou dva tenisové kurty. 

REZERVACE
Věra Hronzová, Otín 100, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 775 661 184
E-mail: hronzova@ubytovani-tenis.cz
Internet: www.ubytovani-tenis.cz
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LÉTO  S  TENISEM   
A  ANGLIČTINOU

Zájemcům o dovolenou uprostřed hezké jihočeské 
přírody, kteří chtějí spojit příjemné s užitečným 

nabízíme prázdninové pobyty s intenzivním kurzem 
angličtiny ve spojení s tenisem.

Obsah kurzu přizpůsobíme požadavkům zákazníka.  

Termín: červenec, srpen, pondělí-pátek
Počet hodin: 4 vyučovací hod. denně, 20 hod. týdně
Minimální počet účastníků: 4
Cena: 2 000 Kč/osobu a týden 

REZERVACE
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II., 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 776 050 082, 777 560 363 
E-mail: skola@halloenglish.cz
www.halloenglish.cz
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MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU 

CENA REKLAMY

ROZMĚRY                cca 10x18 cm
FOTOGRAFIE         1
CENA                         1 Kč/za jedno zobrazení*
MIN. CENA              500 Kč
TEXT                          zasílejte v bežném textovém editoru
FOTO                         zasílejte ve formátu JPG
OBJEDNÁVKY         Jazyková škola Hallo English
                                     Pravdova 1113/II. 
                                     377 01 Jindřichův Hradec
                                     E-mail: skola@halloenglish.cz
                                     Tel. 777 560 363 

* jedním zobrazením je  myšleno jedno stáhnutí průvodce, min. počet 
objednaných zobrazení je 500 (počet stáhnutí dokladujeme oficiální 
statistikou návštěvnosti serveru)
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www.petro.cz

Tento průvodce byl bezplatně stažen

z internetové stránky 
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