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RE!START ME, YOU, US, CZECH REPUBLIC 2023
VYUŽIJTE NAŠÍ NABÍDKY SLUŽEB

Vážení přátelé a klienti, je začátek března 
2023 a již můžeme s určitostí říct, že další 
nelehký rok 2022 máme úspěšně za sebou. 
„Konec covidu“ nám opět otevřel svět, 
a tak jsme mohli pokračovat v našich plá-
nech a projektech v Kostarice, na Islandu, 
v USA, na Novém Zélandu i v Polynésii. 
V České republice se však situace v naší bran-
ži zejména díky válce na Ukrajině a obavám 
z  budoucnosti, příliš nezlepšila. Proto jsme 
loni s našimi českými projekty nikam nespě-
chali a nabízíme Vám je až letos. 
Ekonomicko – politickou situaci v  České 
republice nevnímáme pozitivně již dlouho-
době a v posledních 10 letech jsme proto 
také naše know-how a zkušenosti uplatňo-
vali mnohem více v zahraničí.

Česká republika potřebuje RE!START! Za 
31 let profesionální činnosti v  regionálním 
rozvoji a  v  cestovním ruchu máme s  po-
dobnými „restarty“ již bohaté zkušenosti 
i z různých koutů světa. Připravili jsme proto 
pro vás řadu projektů, které by nám všem 
měly pomoci RE!STARTOVAT nejen náš obor, 
podnikání, ale celou ČR a  v  řadě případů 
i vlastní profesní a osobní životy. Bližší infor-
mace naleznete v tomto našem nabídkovém 
katalogu nebo nás kontaktujte.

Budeme se těšit na další spolupráci s Vámi!

Za tým Valašského království a  Smart 
Tourism Services

TOMÁŠ HARABIŠ, ředitel
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 Jsme tady pro váš rozvoj, podnikání, cestování i volný čas již 26 let.
 Máme 7 smyslů jako vy! Dokážeme život cítit tak jako vy! Chápeme vaše emoce! Proto vše, co pro 

vás děláme, děláme srdcem.
 Rozumíme si spolu a proto se spolu vždy domluvíme. A proto od nás dostanete vždy to, co chcete 

a potřebujete. Těšíme se na vás…

CENY SI MŮŽETE URČIT SAMI!
Pokud Vám nebude vyhovovat naše cenová nabídka, nabízíme vám možnost určit si cenu sami! Rozsah i charakter služeb uzpů-
sobíme Vašim možnostem a přáním, tak abyste byli spokojeni! Podobně jako v předchozích letech je služby možné hradit paušálem, 
který si dohodneme nebo v případě zájmu o individuální spolupráci, realizaci zakázky apod., Vám zpracujeme konkrétní nabídku. 
V případě zájmu Vás rádi navštívíme a naše aktivity představíme. V případě dotazů či zájmu nás neváhejte kontaktovat.

PROČ VYUŽÍVAT NAŠICH SLUŽEB

Letos slavíme již 26 let a jsme jedním z nejstabilnějších sub-
jektů na trhu! Jelikož je naše portfolio opravdu široké, níže uvá-
díme jen některé ze služeb a projektů, které můžete v letošním 
roce využít. Naše spolupráce může spočívat zejména:

 Zapojení do projektu VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ – UNITED 
PEOPLE OF THE WALLACHIAN KINGDOM 2023 – Promyšlený, 
komplexní marketingový mix regionu Beskyd a Valašska Vám na 
míru. Podrobnosti na straně 20–21.

 CZECH EXPLORER PASSPORT – ČESKÝ CESTOVATELSKÝ 
PAS – Celorepublikový poznávací projekt určený zejména pro 
zahraniční návštěvníky směřující do České republiky. Podrobnos-
ti na straně 18–19.

 ČESKÁ/VALAŠSKÁ STOPA – projekt, věnovaný známým i ne-
známým rodákům, osobnostem z  regionu, které se proslavily, 
nebo vykonaly něco významného za hranicemi České republiky 
– organizace výstav, příprava publikací, dokumentů apod.

 DESTINAČNÍ MANAGEMENT – komplexní řešení problema-
tiky cestovního ruchu ve vaší obci, městě, regionu či kraje. Za-
jišťování a  management vašich příjezdových služeb! (realizace 
marketingu, destinačního managementu a  dalších služeb ces-
tovního ruchu);

 TO NEJ Z… – vaše nejzajímavější služby, aktivity, akce, nej-
pěknější místa, největší tipy atd. zpracujeme do uceleného pro-
duktu a nabídneme na trhu cestovního ruchu v ČR i v zahraničí!

 PR A GRAFICKÉ SLUŽBY – využití služeb našeho kreativní-
ho grafického studia ke zpracování a výrobě vašich originálních 
propagačních a informačních kampaní, materiálů a suvenýrů - 
letáků, kalendářů, pohlednic, nálepek, razítek, pamětních listů, 
triček, hrníčků apod. na celou sezonu. Podrobnosti na straně 
14–15.

 FACEBOOK a sociální sítě – aktualizaci vašich dat v redakč-
ních systémech, psaní a  správu vašich novinek, systematické 
vytváření a správu vašeho okruhu fanoušků apod.);

 AGENTURA – nabízíme organizaci vašich zábavných a spor-
tovních akcí a festivalů apod.;

 PROVOZOVATEL TURISTICKÉHO CÍLE – využijte nás jako 
zkušeného provozovatele vaší turistické atraktivity/aktivity, tu-
ristického cíle apod. (hradu, zámku, muzea, rekreačního areálu, 
IC apod.);

NABÍDKA JARO/LÉTO 2023
PRO OBCE, MĚSTA, KRA JE, STÁTNÍ SPRÁVU
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA
V SRPNU 2022 VYŠLO 5. VYDÁNÍ DOSUD NEJUCELENĚJŠÍHO VĚČNÉHO KALENDÁŘE VALAŠSKÝCH MOUDROSTÍ A PRANOSTIK:

KALENDÁŘ VALAŠSKÝ KAŽDOROČNÍ VŠEOBECNÝ
CALENDARIUM VALACHIUM PERPETUUM UNIVERSALIS
se seznamem svátků, které světili naši dávní předkové, kromě mnoha jiných 
praktických přehledů pro hospodářství, dům i  obchod. Kromě 365 valašských 
moudrostí a pranostik v každoročním kalendáři naleznete i předpovídání budou-
cích časů a věcí z hvězdnosti nebeské, o úrodách a rozličných stavech.

Základní info: Ceny s DPH: 1 ks 190 CZK, 2–9 ks 180 CZK, 10–49 ks 121 CZK, 
50–100 ks 100 CZK. Kalendář je nafurt, takže platíte jen první rok a dalších 99 
let ho máte zdarma!  Při větších odběrech pro skupiny, firmy významná 
sleva, jako obvykle . Možnost propagace na patičce, možnost speciál-
ních přání jako obvykle 

Technické údaje: Formát: 250 x 353 mm
Rozsah: 8 listů oboustranně potištěných + podkladový karton;
Barevnost: 1/0 hnědá PANTONE;
Materiál podkladu: bílý karton na zpevnění 300 g/m2 – nepotištěný, cca o 4 cm 
delší než kalendář k potisku reklamy partnera.
Vazba: černá drátěná kroužková vazba + háček na zavěšení.

Takže prosím zájemci, svá přání a  objednávky pište na e-mail české kanceláře 
obchod@valasske-kralovstvi.cz. Vyřizovat je budeme obratem v  pořadí, ve 
kterém přijdou. 
Moc děkuji a těším se na Váš zájem!  Tomáš Harabiš
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA

PRAPOR VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
Nová limitovaná série venkovních vlajek o rozměrech 36×18 cm či 120×60 cm je tu. 
Prapory jsou tištěny digitálním tiskem. Materiál je 100%PES, gramáž 110 g/m2, 
úplet „Jetflag“ s  tunýlkem nahoře zašitým na zavěšení na tyč nebo v  případě 
větších vlajek i ve variantě s karabinami.

Základní info: prapor 36×18 cm: Ceny s DPH: 1 ks 200 CZK, VOC 140 CZK. 
prapor 120×60 cm: Ceny s DPH: 1 ks 600 CZK, VOC 430 CZK. 
Při větších odběrech pro skupiny, firmy, významná sleva . 

První návrh vlajky Valašského království navrhl její autor Tomáš Harabiš v  září 
1998 a vyrobil v prosinci 1998. Jednotlivé barvy vlajky znázorňují valašské louky 
a  lesy (zelená), pasoucí se ovečky (bílá), oblohu i švestky, které jsou valašským 
národním symbolem (modrá) a  slunce i  švestková dužnina (žlutá). Valašský 
klobouk a zkřížené valašky v erbu jsou součástí valašských zvyků, tanců i kroje. 
Korunka na původním návrhu nebyla, dodělávala se v roce 2005 a symbolizuje 
království. 

Prapor je průběžně občany Valašského království vztyčován na těch nejvýznam-
nějších místech naší planety. Byl vztyčen například na šesté nejvyšší hoře světa 
Čo Oju (Tyrkysová bohyně) 8188 m, na novozélandské antarktické základně, na 
nejteplejším místě naší planety v  Badwater Basin v  Údolí smrti a  na stovkách 
dalších významných míst.
Za téměř 26 let své existence se stal všeobecně známým symbolem nejen 
Valašského království, ale i neoficiálním praporem Valašska. Prapor se také stal 
oblíbeným dárkem.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
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NABÍDKA 
CESTOVATELSKÝCH 

PŘEDNÁŠEK

Seznam přednášek:
S Tomášem Harabišem:
CESTA KOLEM SVĚTA PROSTOREM, ČASEM A ŽIVOTEM – 
vtipný a poučný návod, jak si udělat vlastní cestu kolem 
světa – doplněný dataprojekcí a nejlepšími zážitky.
Nabízíme zábavné a vzdělávací přednášky o těchto 
zemích: Austrálie, Nový Zéland, Francouzská Polynésie 
(Tahiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Bora Bora, Maupiti), 
USA (Národní parky USA a Aljaška), Kanada (Britská 
Kolumbie, Yukon, Québec), Etiopie, Indie (Ladakh, 
Sikkim, Himachal Pradesh, indický Himálaj, West 
Bengal, Radjasthan, Goa, Kerala, Karnataka), Nepál, 
Indonésie (Sumatra, Jáva, Bali), Kostarika.

S Richardem Jaroňkem: 
Afrika: besedy jsou koncipovány do přednáškového 
cyklu Africa Unlimited, který je poskládán do požado-
vaného času (60–120 minut – dle dohody) z krátkých 
témat různého prostředí. Tento způsob besed se ukázal 
jako velmi populární, protože je pestrý a křižuje Afrikou 
od domorodých kmenů, přes lovy lvů, do ledových vod 
Kapska mezi pytláky až po například žraloky…

Přednášky jsou určeny:
 Pro kulturní organizace, zájmová a kulturní sdružení.
 Pro všechny školy s výukou zeměpisu, biologie, eko-

logie a odvozených předmětů. 
 Pro odborné školy cestovního ruchu.
 Pro romantiky, dobrodruhy a všechny se zájmem 

o cestování a poznávání světa.

Přednášky trvají cca 1,5 až 2 hodiny, ale jejich délku i obsah 
lze upravit dle požadavků klienta. Součástí všech přednášek je 
poutavá dataprojekce fotografií a lze je doplnit i doprovodným 
kulturním programem (např. vystoupení Maorských umělců 
apod. nebo samostatnou tématickou výstavou).

Ceny se stanovují dohodou.

Na Váš zájem se těší
Tomáš Harabiš a Richard Jaroněk

SLUŽBY PRO ŠKOLY, VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ ORGANIZACE
Nabízíme vám naučné a vzdělávací cestovatelské přednášky z více než 140 zemí světa, které v letech 
1992 až 2023 procestovali světoběžníci, cestovatelé, fotografové, spisovatelé a dobrodruzi – 
Tomáš Harabiš a Richard Jaroněk
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O přednášejících:

Tomáš Harabiš cestuje, píše, fotografuje a publikuje 
od roku 1990, kdy během svých cest po Evropě, Asii, 
Austrálii, Tichomoří, Africe a Severní Americe navštívil 
a žil ve více než 60 zemích. Své články a fotografie 
publikoval v časopisech Lidé a Země, Magazínu Koktejl 
a vydává také své vlastní publikace. Jeho životní záli-
bou jsou zejména „větrné sporty“ – paragliding a jach-
ting a vysokohorská turistika. Když zrovna není na 
cestách, pracuje a žije se svou rodinou na staré valašské 
chalupě v Beskydech, ve svém Valašském království 

Richard Jaroněk „V roce 2017 jsem dosáhl malého 
kulatého čísla – po sté jsem navštívil africký kontinent. 
V březnu 2019 mě čeká již 108 návštěva.
Píšu články, knihy, vystavuji fotografie a pravidelně 
přednáším. I když témat je nepočítaně – cíl mají spo-
lečný. Nechat čtenáře či posluchače se aspoň zamyslet 
nad rychle mizícím ‚mokrým vesmírem‘ a nad našim 
‚člověčím‘ přístupem k planetě Země.“

SLUŽBY PRO ŠKOLY, VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ ORGANIZACE

Přednášky objednávejte:
e-mail: obchod@smarttourism.cz

tel.: +420 774 668 011
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SLUŽBY PRO ŠKOLY, VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ ORGANIZACE
O NĚKTERÝCH PŘEDNÁŠKÁCH

TROCHU PODROBNĚ JI…

Cesta kolem světa prostorem, časem 
a životem s Tomášem Harabišem

AUSTRÁLIE, země, která moc neodpouští… 
přednáška vás seznámí s těmi nejjedovatějšími, ale i nejpo-
zoruhodnějšími zvířaty světa, nejstaršími pralesy planety, 
pohnutou domorodou historií, ale i nejnovějšími objevy, 
s nejizolovanějšími místy, ale i nejmodernějšími městy naší 
planety, se kterými se Tomáš Harabiš za více než rok svého 
cestování po Austrálii setkal… 

NOVÝ ZÉLAND
Přednáška se skládá ze dvou částí. První se týká Jižního os-
trova, druhá pak Severního ostrova. Každá z přednášek trvá 
obvykle 90 minut, lze je však podle potřeby i zkrátit.

Ao Tea Roa – Zemí dlouhého bílého mraku pojmenovali 
Maorové současný Nový Zéland. Zemi až neskutečně 
krásnou, plnou kontrastů, nabízející snad vše, co si lidská 
fantazie dokáže představit. Vysoké horské hřebeny, divoké 
řeky, ledovce, chladná, zrcadlově čistá jezera, horké prame-
ny a gejzíry, činné vulkány, neprostupné pralesy… Všechno 
dohromady vytváří nezapomenutelnou atmosféru země 
pod Jižním křížem, atmosféru, která vás při jejím vdechnutí 
naplní do morku kosti a na zádech ucítíte to příjemné jem-
né mrazení…

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE
Přednáška pojednává o Polynésii jako celku. Zahrnuje 6 po-
lynéských ostrovů – Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea, Tahaa 
a Bora Bora. Dozvíte se mnoho zajímavého o životě obyvatel 
i o cestování v oblasti.

Více než 200 let zpět sahají mýty o Tahiti, jako o ráji na 
matičce zemi. Vidina pozemského ráje přitahuje lidi dodnes. 
Turisté, tuláci, dobrodruzi, romantici přicházejí, aby snad 
ještě spatřili poslední ráj a jeho život. Hledající úniku před 
civilizací 20. století – budou zklamáni. Přesto všechno si 
ostrovy uchovávají své kouzlo. Moře je tam stále ještě mod-
řejší, písně něžnější, lidé laskavější…

USA, to nejlepší z Národních parků západu na ex…
Přednáška vám ve zkratce přiblíží atmosféru vyprahlých 
pouští, ostrých štítů hor, velkých jezer i horských ples, 
ledovcových údolí s jejich ohlazenými žulovými plotnami, 
navštívíte oblasti se stále živou vulkanickou činností, 
sevřené soutěsky i široké kaňony, strmé pískovcové útesy 
i rozlehlé prérie. 

KANADA A ALJAŠKA, z moře do nebe…
Přednáška vás provede těmi nejkrásnějšími místy západní 
Kanady a Aljašky, procestujeme ji autostopem, pěšky, na ká-
noi, budeme ji objevovat po vodě, po zemi i ze vzduchu… 
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SLUŽBY PRO ŠKOLY, VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ ORGANIZACE
Dozvíte se mnoho zajímavostí o setkávání s medvědy, 
seznámíte se s historií zlaté horečky na Yukonu, projdete si 
legendární Chilkootský průsmyk a dozvíte se mnoho zajíma-
vostí o „českých stopách“.

ETIOPIE, divoká kolébka lidstva…
Přednáška vás přenese v čase i prostoru do jedné z nej-
zajímavějších zemí Afriky, kolébky lidstva, ve které i dnes 
žijí desítky fascinujících divokých kmenů, které si stále 
uchovávají své staré zvyky a tradice. Seznámíte se však 
i s druhou nejstarší křesťanskou historií, nerovnými válkami 
o nezávislost, vysokými horami a pozoruhodnými stavbami 
– kláštery na ostrovech Tana lake, kostely Lalibely vytesa-
nými do skal, pozoruhodným císařským palácem v Gondaru 
(UNESCO) a mnoha dalšími… 

INDIE
Přednáška vypovídá o Indii jako celku. Dozvíte se v ní mnoho 
o indickém způsobu života, nejvýznamnějších památkách, re-
zervacích divokých zvířat i cestování v celé oblasti. Přednášku 
lze podle přání zaměřit na zvolenou problematiku.

Neznám žádnou jinou zemi, která by se tak zásadně lišila 
od všeho, co jsem kdy předtím spatřil. Indie tajuplných 
náboženských skupin a sekt, Indie s bohatstvím, o kterém 
se vám nesnilo ani v těch nejfantastičtějších snech, a bídou, 
kterou si obyčejný člověk už vůbec nedokáže představit. Už 
jenom krátký pobyt v zemi nutí člověka rozšířit si hranice 
svého uvažování, chování, odhodit svůj kabát z předsudků, 
ušitý ještě v Evropě a naučit se pohlížet na svět těma úplně 
jinýma, neevropskýma očima. Scéna divadla začala dostávat 
poněkud smutnější ráz. Nekontrolovatelný chaos kontrastů 
všeho se vším je však inspirací překypující těmi nejpestřejší-
mi životními osudy.

NEPÁL
Přednáška zaměřená jak na život lidí v těchto vysokohorských 
zemích, tak zvířat v nížinaté oblasti jižního Nepálu – v N. P. 
Citwan, kde se vyskytuje jedna z největších asijských populací 
nosorožce indického.

Líným krokem jsem pomalu kráčel a jen tak bez cíle bloudil 
jižními terajemi, spletí klikatých uliček Káthmándú a nebo 
horskými vesničkami v Everest regionu. Všude byli lidé. Jiní 
lidé, než jaké jsem kdy předtím spatřil. Zdravil jsem je a oni 
zdravili mě – „Namaste – zdravím vše, co je v tobě dobré-
ho“. A všude byly vysoké hory, skrývající člověku ještě ta 
poslední tajemství naší planety. Nepálský vzduch je nasycen 
věčností bez začátku a konce. Žijete den a pak další a další 
a žádný z těch dnů nemá minulost ani budoucnost…
  

INDONÉSIE
Přednášky se vztahují hlavně ke třem místům indonéských 
ostrovů. K pohřebišti v kráteru Batur ne severu ostrova Bali, 
K sopkám východní Jávy – Mt. Bromo a spol., a k vesnici 
Bukkit Lavang na severu Sumatry, kde pracovala jedna ze 
dvou rehabilitačních stanic na znovunavrácení orangutanů 
do přírody.
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Je to již 8 let, co jsme si dali do vínku úkol 
prosadit vybrané české projekty v  zahra-
ničí. Začali jsme Novým Zélandem a Aus-
trálií a  nyní jsme zařadili do svého port-
folia i  další země, zejména Spojené státy 
a Kanadu. Nasbírali jsme za ty roky mnoho 
nových zkušeností, které vám nyní nabízí-
me. Stále hledáme nové projekty, klienty, 
podnikatele a  investory, kteří by měli zá-
jem jít do toho s námi. 

Zabýváme se: 
  
	Zajištěním odborných služebních i  soukro-
mých cest – od zajištění letenek, schůzek, od-
borného programu služební cesty, exkurzí, uby-
tování, dopravy, průvodce a  dalších souvisejí-
cích služeb. Spolupracujeme přitom s předními 
cestovními kancelářemi na místě i v ČR;

	Organizací vašich firemních eventů a akcí ve 
vybraných zemích;

	Poskytováním tlumočnických a překladatel-
ských služeb; 

	Zpracováním analýzy trhu – specializujeme 
se zejména na cestovní ruch, zábavní průmysl, 
gastronomii a  potravinářský průmysl ale jsme 
schopni pracovat i  s  jinými obory. Mapujeme 
pro české firmy místní trhy, sbíráme jim infor-
mace, vytipováváme obchodní partnery, ko-
munikujeme s nimi, organizujeme prezentační 
akce apod;

	Zpracováním podnikatelských záměrů 
a akčních plánů pro firmy, které chtějí vstoupit 
na místní trh, vytvořit zde svou pobočku apod. 

	Poradenstvím a přípravou agendy a podmí-
nek ke vstupu na místní trhy – slazení výrob-
ků s  legislativou, certifikace, celní poradenství 
apod.

	Marketingovou komunikací a  organizací 
prezentačních akcí a  vytipováváním potencio-
nálních obchodních partnerů – komunikujeme 
úspěšné české produkty, služby a  technologie 
a  vyhledáváme potencionální obchodní part-
nery, zjišťujeme jejich pozici na místním trhu…

SLUŽEBNÍ CESTY / AKTIVITY / AKCE / PROGRAMY / VÝLETY / EXPEDICE

PRODUKCE A ORGANIZACE VAŠICH CEST, AKCÍ 
A PROGRAMŮ VE SVĚTĚ A V ČR

SLUŽBY PRO CK, FIRMY A ORGANIZOVANÉ SKUPINY

CZECH REPUBLIC
for SEVEN SENSES
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SLUŽBY PRO CK, FIRMY A ORGANIZOVANÉ SKUPINY

Cestovním kancelářím, organizovaným 
skupinám a firmám nabízíme programy, 
akce, výlety, cesty a expedice na míru!
Vážení partneři, využijte našich bohatých zkušeností z regionů i ze svě-
ta. Jsme schopni pracovat s velice širokou a pestrou nabídkou služeb, 
které jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži, jsme schopni tvořit a dívat se 
na věci Vašima očima. Jsme kreativní a  každý náš program může být 
originál jen pro Vás. Pracujeme pro Vás nejen hlavou a rukama, ale také 
srdcem. S námi nejste turisté, ale cestovatelé, nejste cizinci, ale hosté! 

V rámci vaší akce připravíme vzdělávací, zážitkový, adrenalinový, spor-
tovní nebo kulturní program dle vašich přání a požadavků. Z firemního 
školení, semináře, nebo společenské akce učiníme zážitek na který se 
nezapomíná. Kromě všech již obvyklých a běžně dostupných programů 
a aktivit, jen s námi můžete studovat na Valašské královské univerzi-
tě, Fakultu pálení a slivovicových věd, zúčastnit se Valašských her, 
být pasován na občana Valašského království nebo posedět u cim-
bálu. Využijte 26 let našich zkušeností!
 
Velice dobře známe oblasti vhodné pro realizaci zejména incentivních 
zájezdů a máme v lokalitách naše osobní kontakty. 

Jedná se zejména o:

Afrika: Etiopie, Gambie, JAR, Lesotho, Maroko, Namibie, Mswatini, 
Rwanda, Uganda, Zimbabwe.

Amerika: celá střední a jižní Amerika, zejména Argentina, Chile, Ko-
lumbie a Perú, Kanada (Britská Kolumbie, Québec, Yukon), Mexiko (Yu-
katan), USA (Aljaška, Národní parky USA, středozápad)

Asie: Indie (zejména Goa, Gudžarát, Himachal Pradesh, indický Himá-
laj, Kašmír, Karnataka, Kerala, Ladakh, Paňdžáb, Rádžastán, Sikkim, West 
Bengal), Indonésie (Bali, Jáva, Sumatra), Irácký Kurdistán, Kambodža, 
Kyrgyzstán, Laos, Nepál, Saúdská Arábie, Severní Pákistán (Karakoram & 
Hindukush), Thajsko, Uzbekistán, Vietnam, západní Turecko.

Austrálie a Oceánie: Austrálie, Francouzská Polynésie (Bora Bora, 
Maipiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti), Fidži, Nový Zéland, Papua, Sa-
moa, Šalamounovy ostrovy, Vanuatu.

Evropa: Balkán, Česká republika, Francie, Italské Dolomity, jižní Ra-
kousko, Julské Alpy, Rumunsko, Rusko (Kalmycko, Rostovská oblast, Ta-
tarstán), Řecko, Skandinávie, Skotsko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. 
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S LU Ž B Y  VA L A Š S K É H O  K R Á LO V S K É H O  G R A F I C K É H O  S T U D I A

 Kalendáře  Realizace výstav a expozic  Pasy  Cizojazyčné publikace  Turistické mapy a mobiliáře, 
malované mapy  Komplexní informační systémy pro hrady, zámky a rozhledny  Originální ilustrace

 Komplexní řešení markentingové komunuikace, PR  Tvorba a design webových stránek

Specialisté na cizojazyčné tiskoviny a mezinárodní projekty

VALAŠSKÉ KRÁLOVSKÉ GRAFICKÉ STUDIO  +420 777 668 033, studio@valasske-kralovstvi.cz

64 let obecně prospěšné činnosti

Kdo postavil
Libušín?
130 let

Pohorské jednoty Radhošť

Historický přehled
Pohorská jednota Radhošť (PJR) vznikla jako první český turistický spo-
lek v tehdejších zemích Rakousko-Uherska v roce 1884, zároveň se stala 
nositelem jak společenského, tak i technického pokroku a vzdělanosti, 
pozitivně ovlivnila společenský, sociální a hospodářský rozvoj v Besky-
dech a širokém okolí.
Její počátky jsou spojeny se jménem PhMr. Štěpána Ježíška, Emila Kos-
telníka a JUDr. Eduarda Parmy, jejího dlouholetého předsedy (1886 až 
1921).
V roce svého založení měla PJR 242 členů a první odbory v blízkém regi-
onu. Své počáteční úsilí PJR zaměřovala v letech 1885–1886 na příměst-
skou část Horečky, kde postavila vyhlídky Milá domovina a Libušínka, 
zároveň budovala a značila turistické chodníky. Zakoupením pozem-
ku na Pustevnách v roce 1886 byl dán počátek dlouholetého budování 
turistických objektů a zařízení PJR v oblasti Radhošťských Beskyd.

14. září 1884
Založení PJR

16. listopadu 1948
Znárodnění majetku PJR

15. června 1950
Ukončení činnosti PJR

7. listopadu 1990
Obnovení činnosti PJR

1884 1948 1950 199040 let navázáno na tradice

Pustevny
1891  Krčma – útulna na Pustevnách
1894  Cyrilka – rozhledna na Pustevnách
 Šumná – útulna
 Mořské oko – Pustevny
1897  Metodějka – rozhledna na Okruhlém
1898 Krčma – přestavěna útulna Pustevně
1899 Maměnka – ubytovna
 Libušín – jídelna
 Letní tělocvična s kuželnou
1911  Kněhyně – rozhledna na Kněhyni
1926  Tanečnica – hotel

1896–1937 Budování a značení turistických cest a chodníků (200 km)
1910–1911 Podíl na výstavbě Knížecí cesty (Ráztoka–Pustevny)

Danou výstavbou získaly Pustevny zákonitou a dlouhá léta konečnou podobu. 
Podíleli se na ní velkou měrou architekt Dušan Jurkovič a malíř Mikoláš Aleš.

Radhošť
1903–1907 Chata u kaple, odkoupena a po částech přebudována

Javorník
1934–1935 Chata na Velkém Javorníku – nově postavena

Martiňák
1906 Zakoupena chalupa s pozemky – upraveno pro turistiku

PJR byla členem Českého svazu lyžování, s její historií souvisí 
i počátky a rozvoj lyžařského sportu od roku 1886 v Beskydech, pro 
jehož rozvoj vytváří podmínky.

V oblasti Pusteven se budují:
1921–1923 Lyžařské běžecké tratě
1927 Sáňkařská dráha
1928 Skokanský můstek
 Sjezdové tratě
1940 Lanová dráha Ráztoka–Pustevny, Velká a Malá sjezdovka
 Financuje a realizuje PJR pod záštitou Českého svazu lyžařů

Od roku 1921 pořádala a organizovala ve spolupráci s Klubem českých tu-
ristů, Československou obcí Sokolskou a Českým svazem lyžařů závody 
i s mezinárodní účastí. Pohorská jednota Radhošť spravovala 200 km turistic-
kých tras, v zimě 130 km lyžařských běžeckých tratí, přičemž o jejich údržbu 
a úpravu pečovali zaměstnanci arcibiskupských lesů ve vlastní režii.

Spolu s Maticí radhošťskou zajišťuje:
1926 Renovace kaple na Radhošti
1931 Instalace sousoší Cyrila a Metoděje, sochy Radegasta
 – dar sochaře Albína Poláška

Pamětní desky a busty
Pamětní deska arcibiskupa Dr. Th. Kohna – na Kněhyni
Pamětní deska arcibiskupa Dr. Th. F. S. Bauera – na stráni u Knížecí cesty
Pamětní deska prezidentu T. G. Masarykovi – na hotelu Tanečnica
Busta gen. Štefánika – v hale hotelu Tanečnica

 
V roce 1937 měla PJR 5 686 členů a 12 odborů. Svým vznikem položila zákla-
dy organizované české turistiky, propagovala Beskydy a podílela se na spole-
čenském životě regionu.

Činnost PJR byla násilně ukončena v roce 1950, kdy již v roce 1948 byla 
začleněna do Československé obce Sokolské a její majetek převzaly Česko-
slovenské hotely v Ostravě, v roce 1951 přešlo zákonně vlastnické právo na 
Československou obec Sokolskou v Praze.

Pohorská jednota Radhošť ve Frenštátě pod Radhoštěm obnovila svou 
činnost dne 7. listopadu 1990, především zásluhou pana Břetislava Šrubaře. 
V roce 2000 byla tvořena 213 členy, z tohoto počtu 27 osob bylo členy PJR 
v roce 1948.

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Vydalo:  Město Frenštát pod Radhoštěm
 a obec Trojanovice
Autor: Jan Šrubař
Grafické zpracování: Kateřina Kučová
Fotografie poskytli: Muzeum Novojičínska, p.o.
 Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
 SK Skialpin Pustevny
 Lanová dráha Ráztoka–Pustevny
 Rudolf Jarnot
 Jan Šrubař

Libušín a Maměnka na Pustevnách

Socha Radegasta

Studie architekta Dušana Jurkoviče – Maměnka

Chata na Velkém Javorníku

Značení turistických cest a chodníků

Původní dřevěná lanová dráha
z Ráztoky na Pustevny (1940)

Kdo postavil Libušín?
130 let Pohorské jednoty Radhošť

Zakladatelé PJR a první výstavba

14. září 1884
Založení PJR

Výstavba
na Horečkách

Pustevny –
koupě pozemků

1884 1885 1896

Výstavba
na Pustevnách

1891

Zvolen nový
předseda PJR

1886

Výstavba
na Pustevnách

1894

PhMr. Štěpán Ježíšek
(1850–1904)
Lékárník Ježíšek vyvíjel ohromnou čin-
nost po stránce propagační, organizač-
ní, získával nové členy, jednal s majiteli 
hor a lesů o pomoci a povolení zřizovat 
chodníky na jejich panstvích.

JUDr. Eduard Parma
(1853–1921)
Advokát a poslanec Eduard Parma řídil 
PJR 35 let. „Život bez ideálu jest smrt.“ 
To bylo jeho mottem, hlavně pokud šlo 
o zvelebení turistiky na Valašsku. Vedl 
spolek s podivuhodným důmyslem, 
rozvahou a úspěchem.

Rozhledna Cyrilka na Pustevnách (stavba PJR z roku 1894)

Otevření „Krčmy“ – první turistické útulny na Pustevnách (1891)
JUDr. Eduard Parma stojí na verandě poslední vpravo

Vyhlídka Libušínka na Horečkách (1885)

Zděná útulna Šumná (1894) na dobové pohlednici

Krčma na Pustevnách na dobové fotografii

Krčma na Pustevnách

Další významné
osobnosti PJR

Emil Kostelník 
Alois Kantorek
P. Jan Břečka
Alfréd Parma – stavitel
Robert Křenek – ředitel
Jiří Felix – vlastivědný pracovník 
J. R. Vitásek – učitel
Jan Kaděrka
Stanislav Tuček z Brodku
Eduard Šebela z Ostravy –
centrální ředitel

Staví se vyhlídky
Milá domovina a Libušínka, 

zároveň jsou budovány
turistické chodníky

Přijato 54 členů.
První předseda
Emil Kostelník

zakladatelem
PhMr. Štěpán Ježíšek

 JUDr. Eduard Parma
Počet členů: přes 300.

Postaveno velké
kluziště na louce

pod továrnou Josefa 
Bumbaly

Postavena rozhledna
Cyrilka (450 zl.),

zděná útulna Šumná
(20 700 K),

zbudováno Mořské oko 
pod Pustevnami

Zakoupeno dalších 
200 arů pozemků

na Pustevnách

20. 5.–9. 8. 1891
Postavena první turistická

útulna na Pustevnách
(Krčma)

s 25 lůžky za 8 800 zl.

V místě mokřaviska bylo zbudováno Mořské oko
pod Pustevnami (1894)

Kdo postavil Libušín?
130 let Pohorské jednoty Radhošť

Výstavba na Velkém Javorníku

1937

Rozhledny
na Velkém Javorníku
1929–1930 Na pozemku Arcibiskupství olomou-
 ckého byla Zeměměřickým úřadem  
 postavena Měřící věž Velký Javorník
1933 V roce 1933 tento pozemek přešel do
 vlastnictví Pohorské jednoty Radhošť
1934 Úprava Měřící věže na víceúčelovou
 věž umožňující využití i jako věž 
 vyhlídkovou
1967 Stržení Rozhledny Velký Javorník
 z důvodu jejího havarijního stavu
2012 Státní podnik Lesy České republiky 
 nechal z popudu lesního správce
 vypracovat studii Rozhledny Velký 
 Javorník 
2012 Stavba rozhledny byla zahájena dne
 11. října 2012
2013 Stavba byla ukončena 8. srpna 2013
2013 Slavnostně otevřena 15. srpna 2013

Předsedou PJR
se po Janu

Kaděrkovi stal
Dr. Božetěch

Parma, syn
spoluzakladatele

4. srpna 1935
Otevření chaty na 
Velkém Javorníku

1935

Vybudována chata
na Velkém Javorníku

podle plánů
Aleše Parmy

Zatčení 22 členů 
PJR nacisty

1939

Koncentrační
a pracovní tábory 

přežilo jen 16  
z nich. Nepřežil

ani Božetěch
Parma

 Dr. Božetěch
Parma

1936

 Rozšířena
vozová cesta

přes Rokytnou
na Javorník

Cesta
na Javorník

Pouť na
Radhošti

1938

Poutě na Radhošti
se staly symbolem

odporu proti
nacistickému
útisku a násilí

Zabrání útulen 
Němci

1943–1944

Útulny částečně
zabrány jako
ubytovny pro

děti z bombar-
dovaných měst

v Německu

Sčítání
škod

1945

Válečné a po-
válečné škody 
na útulnách 
byly vysoké

Původní arcibiskupská chata na Velkém Javorníku
Za arcibiskupa Dr. Theodora Kohna byla na Velkém Javorníku vybudována útulna, 
kterou v roce 1897 dalo arcibiskupství k dispozici Pohorské jednotě Radhošť. Útulna 
byla v roce 1915 zřejmě zapálena pytláky a vyhořela

Chata na Velkém Javorníku (v pozadí stará rozhledna)
Velký Javorník (918 m n. m.) je jednou z dominant Moravskoslezských Beskyd (nej-
vyšší bod Veřovických vrchů), ročně zde projde 30 000 návštěvníků. Těmto návštěvní-
kům poskytuje zázemí chata Velký Javorník patřící Pohorské jednotě Radhošť

Slavnostní položení základního kamene 
chaty na Velkém Javorníku (1934)

Slavnostní otevření chaty na Velkém Javorníku
(4. 8. 1935)

Chata na Velkém Javorníku byla dokončena v roce 
1935. K chatě náležela dřevěná hospodářská budova
s prádelnou a komorou a dále k ní patřila otevřená 
kuželna

Rozhledna Velký Javorník (otevřena 15. srpna 2013)
Byla postavena podle ideového návrhu Lesního správce Ing. Vojtěcha Pavla. Grafický návrh zpracoval Ing. Václav 
Langr a zodpovědným projektantem byl Ing. Petr Kostka. Investorem stavby byly Lesy České republiky. Rozhledna
stála 3 600 000 korun. Její patka je ve výšce 917,550 m n. m. a stavba je vysoká celkem 25,915 metrů. Na nejvyšší vyhlídko-
vou plošinu ve výšce 20,245 metrů nad terénem vede 102 schodů

Zimní pohled na rozhlednu Velký Javorník (1937)

Rozhledna Velký Javorník, studie

Stavba nové rozhledny na Velkém Javorníku 
(2013)

Opravy
poničených budov

do roku 1947

Oprava a mo-
dernizace bu-

dov v režii PJR 
za přispění 

Dušana
Jurkoviče

Ukázka realizované grafické zakázky – editace textů, výběr a úprava fotografií, grafický návrh i zajištění tisku na roll up systémy (9 panelů).

Kdo postavil Libušín?
Pohorská jednota Radhošť

Obnova Libušína

Požár
Libušína

Vyhlášení
sbírky

Slavnostní otevření 
Libušína

3. 3. 2014 4. 3. 2014 30. 7. 2020

Výběr
dodavatelů

2016

Zhotovení
dokumentace

2015

Výmalba a vybavení 
interiéru

2019

Obnovený Libušín z roku 2020 je oslavou řemeslné zručnosti i lidské solidarity
Nový Libušín vznikl jako vědecká rekonstrukce, tedy za použití původních technologií. Stavba má odolávat času a vý-
kyvům počasí mnohem lépe, než kdyby byla postavená ze strojově opracovaných trámů. Nové trámy doplnily ty původ-
ní, kterých se podařilo zachovat asi 7 %. Objekt má mírně jiné barvy, vrátil se do podoby v roce 1925, kdy byly dostavěny 
všechny jeho části. Tělo stavby je světlejší, změnily se i odstíny barev, červená není tak výrazná, dřívější bílá má lehce okrový 
nádech. Valašské muzeum v přírodě opravilo také fasádu sousední Maměnky, které se rovněž vrátila původní barevnost.

Požár Libušína 3. 3. 2014
Požár vypukl v 00:15 hodin. Jako první se na místo po-
žáru dostavila jednotka hasičů města Rožnov p. R. K ní 
se postupně připojilo 17 povolaných jednotek profesi-
onálních a dobrovolných hasičů Zlínského a Morav-
skoslezského kraje. Zasahujících hasičů bylo více než 
70. Oheň se podařilo dostat pod kontrolu ve 2:47 ho-
din. Následné dohašování trvalo do 12:40 hodin. Stav-
bu architekta Dušana Jurkoviče požár téměř zcela zde-
vastoval.

Stavba
v montážní hale

2017

Libušín jako v roce 1925
Obnovený Libušín dostal podobu z roku 
1925. Použity byly důsledně tradiční 
technologie a materiál. Pracovalo se 
zde výhradně ručně, pomocí tradičního 
tesařského a truhlářského nářadí. 
V podlahách a stěnách jsou zabudová-
ny nejmodernější technologické rozvo-
dy včetně hasicího zařízení.

Interiér jídelny Libušín
Jedlový nábytek vyrobila podle původních návrhů Duša-
na Jurkoviče firma FIALA Stolařství výrobními postupy, 
jaké byly běžné před více než sto lety. 
Kresby postav vytvořené technikou seko zhotovili restau-
rátoři Kateřina Krhánková, Jiří Bláha a další. Vycháze-
li z fotografií zachycujících původní stav. Autorem čtyř 
původních skic na Libušíně, zbojníků Ondráše a Juráše, 
portáše Stavinohy a boha Radegasta, byl Mikoláš Aleš.

Architektonická 
kancelář Masák 
& Partner vytvo-
řila BIM – 3D 

model.
Jako podklad 
sloužil projekt

z roku 1985.

Sbírku vyhlásilo 
rožnovské Valašské
muzeum v přírodě.

 Ukončena byla
dne 3. 3. 2017. 

Vybralo se 
9 956 128,82 Kč

a DMS 931 000 Kč.

Libušín podlehl 
plamenům v roce, 
ve němž uplynulo 
130 let od vzniku 
Pohorské jednoty 
Radhošť, která 

tento objekt
zbudovala.

Umělci vytvořili
obrazy na omítce 
podle původních 

černobílých kreseb 
Mikoláše Alše 

z roku 1891. Náby-
tek je rovněž vyráběn 

výhradně ručně.

Obnova Libušína, 
národní kulturní pa-

mátky na Pustevnách, 
trvala 6 let a stála 

117 milionů korun. 

Jednotlivé trámy 
se ručně vyrobily 

a složily v hale 
realizátora, pak 

byly sestaveny na 
Pustevnách jako 

skládačka.

Výběrové řízení 
na dodavatele 
oprav vyhrála 

firma Archat s.r.o. 
Na podzim bylo 
pokáceno dřevo 

na stavbu.

Slavnostní znovuotevření Libušína dne 30. 7. 2020

SMART TOURISM SERVICES
WE HELP YOU TO ENJOY NEW ZEALAND WITH YOUR 7 SENSES 

www.smarttourism.cz www.smarttourism.Nz

2021 NEW ZEALAND MOMENTS
PHOTOGRAPHY BY TOMAS HARABIS

Příklady realizovaných zakázek
Kalendáře

2022 2022
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Prchalov – Kaple sv. Jana Sarkandra/
Prchalov – Chapel of St John Sarkander

Kaple připomíná světce, který v Příboře nějaký čas žil a navštěvoval zde farní školu. Podle pověsti 
na tomto místě vyvrtal nožem v zemi díru, jež se ihned naplnila znamenitou vodou s léčivými 
účinky./The chapel commemorates the life of this saint, who lived in Příbor for a time and 
attended the town’s parish school. According to legend, the chapel is situated at a place where 
John drilled a hole in the ground with his knife; the hole immediately filled with water which 
had amazing medicinal properties. uVolně přístupné/entry free of charge

Skotnice – Hončova hůrka/
Skotnice – ‘Hončova hůrka’ hill

Významná mineralogická lokalita, přírodní zajímavost./A site of natural interest with
important mineral deposits. uVolně přístupné/entry free of charge

P

P

P

P
P

P

P

Co je to Lašská brána Beskyd?
Rozmanité území na severovýchodní Moravě v podhůří 
Beskyd zahrnující město Kopřivnici s automobilovými 
klenoty značky Tatra, Štramberk označovaný za Moravský Bet-
lém, Freudův Příbor, který je jedním z nejstarších měst 
na severovýchodní Moravě, či hudbou protkané Hukvaldy. 

Lašská brána skýtá nevšední kombinaci řady pozoruhodností. 
Vstupte do ní a poznejte dosud nepoznané, objevte malebná 
zákoutí lesů a zřícenin hradů, kouzlo čarovných rozhledů, dů-
stojnost památných staveb či příběhy slavných osobností.

Na jižních svazích Bílé hory nad Kopřivnicí se rozkládají
vápencové cvičné skály. Doporučujeme se vydat přímo
do arboreta nebo na nedaleký Váňův kámen. 

Lašská naučná stezka – prochází nejzajímavějšími místy Kopřivnice a Štramberku. Kopřivnická část 
má 17 kilometrů a 16 zastavení, štramberská 6 kilometrů a 13 zastavení. Napojit se na ni dá kdekoliv, 
za výchozí body lze považovat vlakové nádraží v Kopřivnici a ve Štramberku. 
Trasa městskou památkovou rezervací Příbor – pro pěší i cyklisty. 
Borovecké rybníky – 6 informačních panelů v okolí rybníku Borovec. 
Hradní vrch – okružní trasa na hrad Hukvaldy a zpět. 
Janáčkův chodníček – Hukvaldy – Palkovické hůrky. 
Hůrky – navazuje na trasu Janáčkův chodníček a pokračuje k přehradě Olešná.

Educational trails
Lachian educational trail – The trail takes you to the most interesting sights in Kopřivnice and 
Štramberk. The Kopřivnice part of the trail is 17 km long and has 16 stopping points. The Štramberk 
part is 6 km long with 13 stopping points. You can join the trail at any point; the main start points are 
the railway stations in Kopřivnice and Štramberk. 
Příbor urban heritage reservation trail – for pedestrians and cyclists.
Borovec fish-ponds – 6 information panels around the Borovec pond.
‘Hradní vrch’ (castle hill) trail – A trail leading to Hukvaldy Castle and back again.
Janáček’s Path – Hukvaldy and the Palkovice hills.
Hůrky – Links up with the Janáček’s Path trail and continues to the Olešná reservoir and dam.

Vysvětlivky – otevírací doba/Key – opening times:
I–XII: leden–prosinec, 1–7: pondělí–neděle, SV: svátek/
I–XII: January–December, 1–7: Monday–Sunday,
SV: public holiday

Lezecké cvičné skály
(Arboretum a botanická zahrada)

Kopřivnické okruhy pro bikery / lyžařské trasy

Naučné stezky

Vítejte v Lašsské bráně Beskyd
Welcome to the Lachian Gate

TurisTické za jímavosTi/
Places To see
KoPřivNiCE

ŠtramBErK
Městská památková rezervace/Urban heritage reservation

HuKvaLdy

KozLoviCE

technické muzeum tatra + expozice Emila a dany 
zátopkových/tatra technical museum,

Emil and dana zátopek Exhibition   
Nejucelenější sbírka výrobků známých pod značkou TATRA./
A comprehensive collection of vehicles made at the TATRA factory over the years.
uZáhumenní 367, 556 808 421, recepce@tatramuseum.cz, www.tatramuseum.cz 
Otevřeno/Opening times: V–IX: 2–7: 9.00–17.00, X–IV: 2–7: 9.00–16.00

Lašské muzeum v Šustalově vile/
Lachian museum – Šustala’s villa  

Stálá expozice je věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým 
rodákům, zejména malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi./The museum holds two main 
collections: one displaying the fine pottery that used to be made in Kopřivnice, and 
the other devoted to famous natives of the town, especially the popular painter and 
illustrator Zdeněk Burian. uŠtefánikova 226 – Sad dr. E. Beneše, 556 801 138,
lm-recepce@tatramuseum.cz, www.tatramuseum.cz
Otevřeno/Opening times: V–IX: 2–7: 9.00–17.00, X–IV: 2–7: 9.00–16.00

muzeum Fojtství/Bailiff’s House museum 
Stálá expozice věnovaná historii Kopřivnice a počátkům místní kočárové výroby./

An exhibition on the history of Kopřivnice and the first carriage works in the town.
uZáhumenní 1, 556 812 610, mf-recepce@tatramuseum.cz, www.tatramuseum.cz
Otevřeno/Opening times: V–IX: 2–7: 9.00–17.00, X–IV: 2–7: 9.00–16.00

rozhledna na Bílé hoře/Bílá hora viewing tower
Rozhledna na kopci Bílá hora mezi Kopřivnicí a Štramberkem nabízí pěkný 

výhled nejen na blízké Beskydy./This tower on the Bílá hora hill between Kopřivnice and 
Štramberk offers wonderful views of the Beskydy mountains and beyond.
u595 179 111, www.rozhledna-bila-hora.cz.
Otevřeno/Opening times: IV–X: 2–7: 9.00–18.00

zřícenina hradu Šostýn/ruined castle of Šostýn
Pozůstatky hradu založeného koncem 13. století./The castle dates back to the 

end of the 13th century. uturistika.koprivnice.cz, volně přístupné/entry free of charge

váňův kámen/‘váňa’s rock’
Přírodní památka tvořená skalním útvarem jurského vápence. Místo selského 

povstání. Slouží jako lezecká cvičná stěna./Local beauty spot – rock formations (Jurassic 
limestone). Site of a peasant uprising. Used as a practice climbing wall.
uturistika.koprivnice.cz, volně přístupné/entry free of charge

raškův kámen/‘raška’s rock’
Izolovaný vápencový blok s vyhlídkou nabízí nádherný pohled do okolí, zejména 

na část Štramberka a kopce Červený kámen a Bílou horu./Isolated limestone block 
offering wonderful panoramic views of the surrounding countryside (part of Štramberk 
and the hills of Červený kámen and Bílá hora).
uturistika.koprivnice.cz, volně přístupné/entry free of charge

Bezručova vyhlídka/Bezruč viewing tower
13 metrů vysoká dřevěná rozhledna z roku 2012./

13 metres high, this wooden viewing tower was built in 2012.
uturistika.koprivnice.cz, volně přístupné/entry free of charge

Hrad Štramberk/Štramberk Castle  
Zřícenina hradu z 13. století s válcovou 40 m vysokou věží zvanou Trúba./Ruined 

13th-century castle with a 40 m high cylindrical tower known as the ‘Trúba’ (‘Tube’).
uKopec 77, 774 668 045, truba@valasske-kralovstvi.cz, www.stramberskatruba.cz
Otevřeno/Opening times: V–IX: 1–7: 9.00–19.00, IV, X: 1–7: 9.00–17.00, XI–III: 6–7: 
10.00–16.00

muzeum zdeňka Buriana/muzeum Novojičínska/
zdeněk Burian museum/Nový Jičín museum

Expozice světoznámého malíře pravěku a dobrodružství, který část svého života prožil
ve Štramberku a expozice z dějin prehistorie, geologie, paleontologie, botaniky, historie 
a etnografie města Štramberka./A museum dedicated to the world-renowned painter 
who brought to life the adventure and magic of the prehistoric world – Burian spent part 
of his life in Štramberk. Exhibition on the town of Štramberk in prehistoric times, its
geology, paleontology, plants and trees, history and ethnography.
uNáměstí 31, Muzeum Zdeňka Buriana/Zdeněk Burian Museum: 558 840 619,
mzb@stramberk.cz, www.zdenekburian.cz
Muzeum Novojičínska/Nový Jičín Museum: 556 852 284, ovmnj@atlas.cz,
www.muzeum.novy-jicin.cz
Otevřeno/Opening times: XI–III: 2–7: 9.00–12.00, 13.00–16.00, IV–X: 2–7:
9.00–12.00, 13.00–17.00

Jeskyně Šipka, hora Kotouč a Národní sad/
Šipka cave, Kotouč hill and the ‘Národní sad’ park

Galerie soch a památníků, významná paleontologická a archeologická lokalita./Gallery 
of statues and monuments, plus an important site for archeological finds and fossils. 
uwww.stramberk.cz, volně přístupné/entry free of charge

Botanická zahrada a arboretum/
Botanical Gardens and arboretum

Rozmanitá fauna i flóra, jurské vápence, kamenný labyrint, propasťové jeskyně./
A diverse collection of flora and fauna, Jurassic limestone, a stone labyrinth and
a system of caves. u732 170 019, pavlikovi@email.cz, vstup zdarma/entry free of charge
Otevřeno/Opening times: IV–IX: 2–7: 10.00–17.00

Panoptikum a muzeum loutek/
Puppet exhibition and museum 

Expozice figurín historicky významných osobností města Štramberka a expozice loutek
ze sbírek Milana Knížáka./Exhibition of figurines representing important people in the 
history of Štramberk and exhibition of puppets from the collection of Milan Knížák.
uNáměstí 40, 556 801 935, infocentrum@relaxvpodhuri.cz, www.relaxvpodhuri.cz
Otevřeno/Opening times: V–IX: 2–7, 10.00–17.00, X-IV: 6, 7: 10.00–17.00,
SV: 10.00–17.00

muzeum hraček/toy museum
Téměř 40letá sbírka hraček nejrůznějšího zaměření./

This collection of various kinds of toys dates back almost 40 years.
uNáměstí 6, 604 826 798, muzeumhracekstramberk@seznam.cz
www.muzeumhracekstramberk.cz
Otevřeno/Opening times: VI–IX: 2–7: 10.00–17.00, X–V: 6, 7: 10.00–17.00,
SV: 10.00–17.00

aqua terra
Akvarijní a terarijní zvířata – tropické ryby, hadi, veverky./

Aquarium and terrarium animals – tropical fish, snakes, squirrels.
uNáměstí 3, 737 685 965, AquaTerra@o2active.cz, www.mini-zoo-stramberk.cz
Otevřeno/Opening times: V–IX: 1–7: 10.00–17.00, X–IV: 6, 7: 10.00–17.00

Kostel sv. Kateřiny/Church of St Catherine 
Prastarý kostelík se hřbitovem z konce 12. století v zaniklé vesničce

Tamovice./This church (with cemetery) dates from the late 12th century. It was part 
of the hamlet of Tamovice (which no longer exists).
uVolně přístupný/entry free of charge
Otevřeno/Opening times: 6: 12.00–17.00, 7: 13.00–18.00

městská památková rezervace/
urban heritage reservation

Zahrnuje téměř šedesát staveb na náměstí a v jeho bezprostředním okolí, piaristickou 
kolej s muzeem a knihovnou a rodný dům S. Freuda./This zone encompasses almost 
60 historic buildings on the central square and in the surrounding streets, a former 
Piarist college with a museum and library, and the birthplace of Sigmund Freud.
uwww.pribor.eu, volně přístupné/entry free of charge

rodný dům Sigmunda Freuda/
Birthplace of Sigmund Freud  

Dům byl zrekonstruován do podoby z druhé poloviny 19. století. Nachází se v něm 
stálá expozice představující světoznámého zakladatele psychoanalýzy jako člověka, 
který měl rád humor./The house has been restored to how it used to be in the 
second half of the 19th century. It contains an exhibition on the life and work of the 
world-famous father of psychoanalysis Sigmund Freud – who also had a sense of 
humour.
uZámečnická 117, 556 722 200, rodnydum@seznam.cz, www.freudmuseum.cz
Otevřeno/Opening times: IV–IX: 2–7: 9.00–17.00, X–III: 2–7: 9.00–16.00

muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře/
Sigmund Freud museum and memorial Hall    

Stálá expozice představuje dějiny města Příbora od jeho založení Přemyslem
Otakarem II. v roce 1251 až do současnosti./An exhibition showing the history of 
Příbor from its foundation (by Přemysl Otakar II in 1251) up to the present day.
uLidická 50, 556 725 191, mnjpribor@seznam.cz, www.muzeum.novy-jicin.cz
Otevřeno/Opening times: 2, 4: 8.00–12.00, 13.00–16.00, 7: 9.00–12.00

zřícenina hradu Hukvaldy s oborou/
ruined castle of Hukvaldy and game park

Zřícenina kdysi jednoho z největších moravských hradů s rozsáhlou oborou vhodnou pro 
příjemnou procházku./Once one of the largest castles in Moravia, surrounded by an extensive 
game park – an ideal place for a pleasant stroll. u558 699 323, www.janackovyhukvaldy.cz
Otevřeno/Opening times: IV, X: 6, 7, SV: 9.00–12.30, 13.00–16.00, V–VIII: 2–7: 9.00–12.30, 
13.00–18.00, IX: 2–7: 9.00–12.30, 13.00–17.00

Památník Leoše Janáčka/Leoš Janáček memorial
Nachází se v domě, ve kterém žil Leoš Janáček těsně před svou smrtí./The museum 

and memorial is located in a house where the world-famous composer Leoš Janáček lived just 
before his death. uHukvaldy 79, 558 699 252, pljhukvaldy@janacek-nadace.cz,
www.janacek-nadace.cz. Otevřeno/Opening times: IV, X: 2–7: 10.00–16.30, V, IX: 2–7:
10.00–17.00, VI–VIII: 2–7: 10.00–18.00

Exotic
Expozice exotických motýlů a brouků z farem celého světa, s odborným výkladem./ 

An exhibition of exotic butterflies and beetles from all over the world, with expert commentary. 
uHukvaldy 159, 608 839 812, 552 308 997, milan.javorsky@seznam.cz, www.exotichukvaldy.cz
Otevřeno/Opening times: V–X: 2–7: 10.00–13.00, 13.30–18.00

tropic
Tropické a subtropické rostliny./Tropical and subtropical plants.

uHukvaldy 51, 603 592 173, tropichukvaldy@seznam.cz, www.tropichukvaldy.cz
Otevřeno/Opening times: VI–IX: 2–7, X–V: 4–7, SV: 9.00–18.00

– turistické zajímavosti/places to see

– parkoviště/parking

1

1

2

20

21

3

6

11

5

22

24

4
10

9

2

3

4

5

9

10

11

12

17

22

23

23

18

24

25

26

18

19

20

21

13

13,
14, 15

19

25

17

15

areál Fojtsví a obecná škola, Kozlovice/
Bailiff’s House and village School, Kozlovice 

Expozice staré školy, historie obce, sakrálního umění./Exhibition in the old schoolhouse, history of 
the village, religious art. uKozlovice 1, 602 444 259, obecnaskola@relaxpodhuri.cz,
www.relaxpodhuri.cz. Otevřeno/Opening times: 2–7, SV: 10.00–17.00
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The Lachian Gate

What is the Lachian Gate?
A diverse region of north-eastern Moravia nestling in the foothills of the Beskydy 
mountains, the Lachian Gate includes the towns of Kopřivnice (the home of the 
Tatra car and truck factory), Štramberk (known as the ‘Moravian Bethlehem’), 
Příbor (Sigmund Freud’s birthplace and one of the most historic towns in this part 
of Moravia), and Hukvaldy (birthplace and home of the composer Leoš Janáček).

The Lachian Gate offers a wide range of exciting, relaxing, beautiful and unusual 
things to see and do. So unlock the gate and enter. You will discover a wealth of 
new experiences – stunning landscapes dotted with forests and ruined castles, 
panoramic views, historical monuments, famous people, and much more.

‘Červený kámen’ trail – low level of difficulty. There are only three points where the gradient briefly 
reaches 12–14 %. Total length 6.5 km, climb 112 m.
 ‘Holý vrch’ trail – the most difficult trail for climbing, with a long stretch towards the end of the trail at 
gradients of 12–14 %. Total length 5 km, climb 163 m. We recommend you join the trail from the right.
‘Pískovna’ trail – a physically demanding trail. In both directions there is a 500 m stretch at gradients 
of 11–12 %, accounting for most of the total climb of 67 m. Total length 2.4 km.
In winter the ‘Červený kámen’ and ‘Pískovna’ trails are modified to become cross-country skiing 
routes (total length 6.8 km).

mountain bike routes in Kopřivnice / skiing trails
On the southern slopes of the Bílá hora hill above Kopřivnice 
there are limestone rocks which offer an ideal place for 
climbing practice. We recommend the Arboretum or the 
nearby rocks at ‘Váňův kámen’.

Cliffs for rock climbing practice 
(Arboretum and Botanical Gardens)
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iNFormaČNí CENtra
LaŠSKÉ BrÁNy BESKyd/
LaCHiaN GatE
iNFormatioNCENtrES

iC Kopřivnice
Obránců míru 368
742 21 Kopřivnice
556 821 600, 774 668 001
ic@koprivnice.cz
turistika.koprivnice.cz

iC Štramberk
Zauličí 456
742 66 Štramberk
558 840 617
mic@stramberk.cz
www.stramberk.cz

© 2012 – Lašská brána Beskyd: město Kopřivnice, město Štramberk, město Příbor a obec Hukvaldy.
Mapový podklad © 2006 – B.A.T. Program, s.r.o., úpravy © 2012 – Město Kopřivnice.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Informační tabuli zpracovalo IC Kopřivnice.

lašská brána online/lachian Gate online 
Více aktuálních informací vám poskytne turistický portál/
For more information see the tourism portal:

www.lasska-brana.cz

KoPřivNiCE
 
Krytý bazén/indoor swimming pool
Plavecký bazén, dětský bazén se skluzavkou, finská sauna, řecká lázeň, masáže, 
snack bar./Swimming pool, children’s pool with water slide, sauna, Greek baths, 
massage, snack bar.
Husova 1340, 556 813 254, spsk@koprivnice.org, turistika.koprivnice.cz 
 
Koupaliště/outdoor swimming pool and lido
Plavecký bazén, bazén pro neplavce s vodním tobogánem, plážový volejbal, 
travnatá plocha, půjčovna sportovních potřeb./Swimming pool, fun pool with 
water flume, beach volleyball, lawns, sports equipment hire shop.
Husova 49, 556 813 747, spsk@koprivnice.org, turistika.koprivnice.cz
 
therápon aqua a solná jeskyně/
therápon aqua and Salt cave
Welness a relax centrum – bazén s masážními tryskami, whirlpool, hydromasážní 
vany, finská a parní sauna, různé druhy masáží, bahenní zábaly z mrtvého moře, 
solná jeskyně./Wellness and relaxation centre – pool with massage jets, whirlpool, 
hydromassage baths, Finnish sauna, steam sauna, various types of massage, mud 
wraps from the Dead Sea, salt cave. Štefánikova 1301 (poliklinika/policlinic), 
607 942 851, 556 870 219, aqua@therapon98.cz, www.therapon98.cz
 
Přehrada větřkovice (Lubina)/větřkovice dam (Lubina) 
Koupání, rybaření./Swimming and fishing. 
 
Bubla City ranch  
Základní výuka jízdy na koni, vyjížďky do okolí./
Basic horse riding lessons, rides in the surrounding countryside.
K Očnímu 1480, 731 446 720, info@bublaranch.cz, www.bublaranch.cz 
 
Lyžařský areál „Červený kámen“/
Červený kámen ski centre
Nabízí 730 m dlouhou, upravovanou sjezdovku s technickým zasněžováním, 
restaurací a bufetem./A 730-metre downhill slope, regularly maintained with 
artificial snow facilities, restaurant and snack bar.
733 611 617, spsk@koprivnice.org, turistika.koprivnice.cz
 
Star Fit (medical Care Centre) 
Fitcentrum, spinning, TRX a BOSU./Fitness centre, spinning, TRX and BOSU. 
Záhumenní 1477, 602 638 688, info@starfit.cz

Segway centrum/Segway Centre
Kavárna, bar, sport, relax, půjčovna segway a skákacích bot./
Café, bar, sports, relaxation, hire shop for segways and jumping stilts.
Půjčovna Segway/Segway hire shop: Záhumenní 1161 (Interhotel Tatra),
774 727 371, segway-koprivnice@email.cz, www.segway-koprivnice.cz
 
Bowling centrum/Bowling Centre
Husova 1310, 556 808 088, info@bowling-centrum.cz, www.bowling-centrum.cz 
 
relax centrum/relax Centre 
Bowling, squash, fitness, solárium/solarium.
Česká 318, 604 365 066 (bowling, squash), 603 754 009 (fitness) 
 
zimní stadion/ice stadium
Bruslení pro veřejnost, fitcentrum RODO, horolezecká stěna, tělocvičny./
Public Ice Skating, fitness centre RODO, climbing wall, gym.
Masarykovo náměstí 540, 556 821 225

sPorT, relax, zábava/
sPorT, relaxaTioN, eNTerTaiNmeNT

PrŮvoDce Do mobilu zDarma
Stáhněte si do svého mobilu aplikaci mobilního průvodce Lašskou 
bránou Beskyd a budete mít všechny důležité informace 
o Štramberku, Kopřivnici, Hukvaldech a Příboru pořád při ruce. 
 

S průvodcem získáte základní informace o obcích, přehled 
o všech turistických atraktivitách, ubytovacích a stravovacích 
zařízeních. Získáte tipy na výlety, na gastronomické speciality 
a významné akce. Průvodce obsahuje také mapy včetně 
vyznačení naučných stezek. Máte-li ve svém mobilu GPS 
modul, aplikace funguje také jako jednoduchá navigace.

Free mobile PHoNe GuiDe
Now you can enjoy the Lachian Gate of the Beskydy Mountains with 
a handy new mobile phone guide. Just download this app to your 
phone to get complete information on Štramberk, Kopřivnice, 
Hukvaldy and Příbor – always available at the touch of a button! 
 

The guide gives you key information on the region’s towns, tourist 
attractions, accommodation and places to eat and drink. There are 
also top tips for days out, local specialities and important events. The 
guide contains maps including educational trails. If your phone has a 
GPS function, the app can be used as a simple navigation device.

http://m.lwi.cz/lbb

minigolf (u koupaliště)/
minigolf (at the outdoor swimming pool and lido)
Hřiště s 18 dráhami./18 hole minigolf course.
Husova, 605 825 870, mgolf@ktknet.cz, www.mgolf.wz.cz 
 
Kulturní dům – kino Puls/Cultural Centre – Puls Cinem
Obránců míru 368, 556 821 600, 774 668 001, pokladna@kulturakoprivnice.cz,
info@kulturakoprivnice.cz, www.kulturakoprivnice.cz
 
[árt té kafé] mandala
Hudební večery, workshopy, besedy./Music evenings, workshops, discussions. 
Šustalova vila/Šustala’s villa, Štefánikova 226 – Sad dr. E. Beneše, 775 972 908, 
njumik@gmail.com, www.mandala-koprivnice.cz
 
K galerie/K Gallery
Šustalova vila/Šustala’s villa, Štefánikova 226 – Sad dr. E. Beneše,
737 900 214, kgalerie@centrum.cz, www.kgalerie.wbs.cz

ŠtramBErK
Lašské pivní kúpele/Lachian beer spa
Relaxační komplex nabízí uvolnění v pivní lázni, rozsáhlý dvoupodlažní labyrint 
vytvořený z několika druhů kamenné soli a jemnější soli získané přirozeným od-
pařováním vody z Mrtvého moře, masáže, kosmetiku aj./This special spa offers a 
range of services: a beer bath (perfect for relaxing), a labyrinth (extending over 
two floors) created out of several types of rock salt and negrained salt obtained 
by natural water evaporation from the Dead Sea, massage, cosmetic treatments, 
and more. Náměstí 7, 605 118 188, rezervace@pivni-kupele.cz,
rezervace@jeskyne-relax.cz, www.pivni-kupele.cz, www.jeskyne-relax.cz
 
Koupaliště Libotín/
Libotín outdoor swimming pool and lido
Plavecký bazén, koupání pro děti, travnatá plocha, dětský koutek, ohniště, 
volejbal./Swimming pool, children’s pool, lawns, children’s play area, barbecue 
facilities, volleyball. Libotín 606, 608 955 220, robert.svarc@tiscali.cz
 
Čtyřkolky/Quad bikes
Půjčovna čtyřkolek a horských kol, přírodní terénní areál, 2 okruhy pro děti
i dospělé./Hire shop for quad bikes and mountain bikes, 2 bike trails for children 
and adults over natural terrain.
Dolní 863, 777 307 736, mirbajer@seznam.cz, ctyrkolkystramberk.wz.cz
 
minigolfový a tenisový areál/minigolf and tennis Centre
Minigolf s 8 drahami a tenisový kurt./Minigolf (8 lanes) and tennis court.
Libotín 606, 725 547 140 
 
tělocvična (sokolovna)/Gymnasium and sports hall
Badminton, horolezecká stěna, stolní tenis./Badminton, climbing wall, table 
tennis. Zauličí 620, www.stramberk.cz 
 
Horolezecké cvičné stěny/rocks for climbing practice 
Botanická zahrada a arboretum./Botanical gardens and arboretum.
732 170 019, pavlikovi@email.cz 
 
Kino/Cinema – Náměstí 10, www.stramberk.cz
 
Kavárna Perníkovka/Café Perníkovka 
Loutkové divadlo/Puppet Theatre, Kopec 1031, 777 327 299, www.pernikovka.cz

městská galerie/municipal Gallery 
Ve staré tržnici při dolní bráně, jedna z nejstarších městských budov. Pořádají 
se zde příležitostné výstavy. Nachází se zde rovněž informační centrum města./
In the old market near the lower gate – one of the town’s oldest buildings. The 
gallery sometimes hosts temporary exhibitions. The town’s information centre is 
also located in the building. Zauličí 456, 558 840 617, www.stramberk.cz

PříBor
Koupaliště riCCo/
riCCo outdoor swimming pool and lido
Dva bazény, večerní koupání, volejbal, nohejbal, dětský koutek, půjčovna spor-
tovního nářadí, stolní tenis, plavecká škola, minigolf, aquazorbing, zorbing, 
půjčovna čtyřkolek./Two pools, evening swimming, volleyball, football, table 
tennis, sports equipment hire shop, children’s play area, swimming lessons, mi-
nigolf, water zorbing, zorbing, hire shop for quad bikes.
Leoše Janáčka 923, 777 100 007, koupaliste@ricco.cz, www.koupaliste.cz

tenisové kurty/tennis courts – Na Valše, 739 705 255

Fit centrum, sauna/Fitness centre, sauna
Štramberská 1361, 556 722 092

Projížď ky na koni „u michálků“/‘u michálků’ horse rides
Štramberská 713, 604 336 587

Bowling u zlaté hvězdy/‘u zlaté hvezdy’ bowling alley
Místecká 287, 603 873 188, zlatahvezda@jenikcz.cz, www.uzlatehvezdy.cz

HuKvaLdy
Golf Hukvaldy
Devítijamkové přírodní golfové hřiště./Nine-hole golf course. Klubovna/Clubhouse: 
Horní Sklenov 10, 732 241 322, golfhukvaldy@seznam.cz, www.golfhukvaldy.cz

tenisové kurty Hukvaldy/tennis courts Hukvaldy
607 283 944, 602 564 576, info@tenishukvaldy.cz, www.tenishukvaldy.cz

Wellness centrum/Wellness centre
Keramický bazén s výkonným protiproudem, prostorný whirlpool s hydromasáží, 
finská sauna a infrasauna, masáže, fitness centrum./Ceramic pool with high-power 
current, spacious whirlpool with hydromassage, Finnish sauna and infrasauna, 
massage, fitness centre. Hotel Hukvaldy, Hukvaldy 24, 558 640 834,
hotelhukvaldy@gmail.com, www.hotelhukvaldy.cz 

Galerie Hukvaldy/Hukvaldy Gallery
Hukvaldy 110, 558 699 070, www.relaxvpodhuri.cz 

Galerie anotína Kroči/anotín Kroča’s gallery
Rychaltice 1, kroca@hukvaldy.cz, 558 699 314, www.antoninkroca.cz

Galerie Blanka Hrubá/Gallery Blanka Hrubá
Hukvaldy 24 (Hotel Hukvaldy), info@galeriehruba.cz, www.galeriehruba.cz

rodný dům Leoše Janáčka/
Birthplace of the composer Leoš Janáček
Pamětní síň, galerie, informační centrum./Memorial hall, gallery, information 
centre. Hukvaldy 40, 775 886 844, infocentrum@ihukvaldy.cz, www.ic-hukvaldy.eu

Okruh „Červený kámen“ – méně náročný okruh. Pouze ve třech místech je nutno překonat kratší 
stoupání ve sklonu 12–14 %. Celková délka okruhu je 6,5 km a převýšení 112 m.

Okruh „Holý vrch“ – výškově nejnáročnější okruh s  dlouhým stoupáním v  závěru trasy ve sklonu 
12–14 %. Celková délka okruhu je 5 km a převýšení 163 m. Doporučený nástup na okruh zprava.

Okruh „Pískovna“ – okruh je náročný na kondici. V obou směrech je nutno překonat v úseku 500 m 
a ve sklonu 11–12 % převážnou část z celkového převýšení 67 m. Délka okruhu je 2,4 km.

Okruhy „Červený kámen“ a „Pískovna“ jsou v zimě strojově upravovány jako lyžařské běžecké trasy 
(v celkové délce 6,8 km).

iC Příbor 
Náměstí S. Freuda 19
742 58 Příbor
556 455 444
mic@pribor-mesto.cz
www.pribor-mesto.cz

iC Hukvaldy
Hukvaldy 40
739 46 Hukvaldy
775 886 844
infocentrum@ihukvaldy.cz
www.ic-hukvaldy.eu

The international dialling code for the Czech Republic is +420

Bezručova
vyhlídka

8

Play with English
Hrátky s angličtinou
workbook

3. ročník

Mgr. Radka Prokopová 
Ing. Renáta Sikorová 
Ing. Petra Zawadová

Ukázka ručně malované mapy regionu Výstava o pivu pro MZV Učebnice angličtiny, ilustrace

Turistické informační panely

Ukázka popisů výhledů

Commemorative medalsNEW ZEALAND COMMEMORATIVE MEDALS

serial no. 00003

CATHEDRAL COVE
COROMANDEL PENINSULA

Kaua e mate wheke mate ururoa
Don‘t die like a octopus, die like a hammerhead shark

Maori proverb

Commemorative medalsNEW ZEALAND COMMEMORATIVE MEDALS

serial no. 00016

PIOPIOTAHI
MILFORD SOUND/MITRE PEAK

Ki te kahore he whakakitenga ka ngaro te iwi
Without foresight or vision the people will be lost

Maori proverb

serial no. 00004

ROTORUA
POHUTU GEYSER (30 m)

Tama tu tama ora, tama noho tama mate
An active person will remain healthy while a lazy one 

will become sick
Maori proverb

Commemorative medalsNEW ZEALAND COMMEMORATIVE MEDALS Commemorative medalsNEW ZEALAND COMMEMORATIVE MEDALS

serial no. 00011

AORAKI
MOUNT COOK – 3724 m

Kua takoto te manuka
The leaves of the manuka tree have been laid down

Maori proverb

Pamětní medaile Nový zéland
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S LU Ž B Y  P R O  Z A H R A N I Č N Í  Z A S TO U P E N Í  Č R  A   M I N I S T E R S T VA
 Nabízíme komplexní přípravu vašich 
výstav pro prezentaci ČR v zahraničí
využijte 26 let našich zkušeností

Aktuálně Vám nabízíme k realizaci tyto výstavy: 

Vyvalte sudy – historie českého piva

Vy valte 
sudy

Česká republika patří mezi deset největších světo-
vých exportérů kvalitního piva. Značky jako Pilsner 
Urquell, Budweiser Budvar, Staropramen a mnohé 
další se vyvážejí do více než 50 zemí všech konti- 
nentů. Největšími odběrateli jsou Německo, Velká 
Británie a USA. Tradičním exportním artiklem jsou 
i minipivovary, které navazují na tradici malých 
výrobců pivovarů, jako jsou ZVU Potez, Pacovské 
strojírny, B-Kontakt, Destila Brno a další.
 Česká republika vyrábí též kvalitní slad a chmel. 
K vysoké úrovni těchto nenahraditelných pivovar-
ských surovin patří vedle zkušeností pěstitelů i nena-
podobitelné klimatické podmínky, nutné pro pěsto-
vání chmele (oblast Žatce) a sladovnického ječmene 
(oblast Hané). 

České pivo dobývá svět

Klíčení ječmene

Smáčení ječmene

Vy valte 
sudy

Plzeňské pivo z Měšťanského 
pivovaru v Plzni

Kolébkou nahořklých a současně i nasládlých 
světlých spodně kvašených ležáků je západočeská 
metropole Plzeň. Toto královské město se všemi 
výsadami pro 260 nových usedlých měšťanů bylo 
založeno v roce 1295 a nejstarší městský pivovar se 
sladovnou pochází z roku 1307.
 Rozhodujícím rokem pro české i světové pivovar-
ství byl rok 1839, kdy byl založen Měšťanský pivovar. 
V roce 1842 se v něm uvařilo první plzeňské pivo. 
Sládek Josef Groll nenechal pivo úplně dokvasit, jak 
bylo v té době běžné v jiných českých pivovarech. 
Zároveň zvýšil objem chmelu na várku, aby zbytkový 
cukr nebyl v pivu příliš výrazný a výsledná hořkost 
hotového piva byla v rovnováze s neprokvašeným 
cukrem. Tento geniální tah znamenal zrod nového 
typu světlého piva, které se od té doby pod jménem 
„plzeňské“ vaří po celém světě.

Plán města Plzeň, 16. století

Historický automobil 
Plzeňského pivovaru

Měšťanský pivovar v Plzni 
v roce 1870

České pivo dobývá svět
Česká republika patří mezi deset největších světových exportérů kvalitního 
piva. Značky jako Pilsner Urquell, Budweiser Budvar, Staropramen a mnohé 
další se vyvážejí do více než 50 zemí všech kontinentů. Největšími odběrateli 
jsou Německo, Velká Británie a USA. Tradičním exportním artiklem jsou i mi-
nipivovary, které navazují na tradici malých výrobců pivovarů, jako jsou ZVU 
Potez, Pacovské strojírny, B-Kontakt, Destila Brno a další. 

Česká republika vyrábí též kvalitní slad a  chmel. K  vysoké úrovni těchto 
nenahraditelných pivovarských surovin patří vedle zkušeností pěstitelů 
i nenapodobitelné klimatické podmínky, nutné pro pěstování chmele (oblast 
Žatce) a sladovnického ječmene (oblast Hané). 
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S LU Ž B Y  P R O  Z A H R A N I Č N Í  Z A S TO U P E N Í  Č R  A   M I N I S T E R S T VA
Výstava O slivovici a její duši

Fotografie z národní prezentace České republiky v Austrálii 
s názvem „Česká republika – Malá velká země“, která se uskuteč-
nila v Overseas Passenger Terminal na Circular Quay v Sydney.

Dobré pití je součástí národní identity každého pořádného národa. 
SKOTSKÁ WHISKY neodmyslitelně patří ke kultuře a  symbolům 
skotského lidu. Při popíjení lahodného „IRISH CREAMU“ mě pro-
stupuje stejné teplo jako ve vyhřátém kamenném srubu za irského 
sychravé počasí. VODKA mi připomene Rusko a  sever Evropy, 
METAXA či OUZO zase prosluněné Řecko a jeho taverny. Nemusíme 
však vůbec chodit daleko. Odpověď „GOOD BEER!“ je nejčastější 
reakcí cizinců, když jim sdělíte odkud jste. „VÍNO!“, od-poví vám 
Čech, když se ho zeptáte, co si představí, když se řekne jižní Morava. 
Dobré pití prostě funguje jako nejlepší reklama, boří bariéry a sbli-
žuje kultury a národy. 
Nepochybuji o  tom, že když se v  ČR řekne SLIVOVICE, většina do-
tázaných si ji spojí s  Valašskem nebo se Slováckem. Co však naši 
evropští spoluobčané a  některé zámoř-ské národy? Přes všechnu 
osvětu a propagaci, kterou si Valašsko ve světě dělá, budou tá-pat. 
Nestojí však tento magický nápoj a lék, často nazývaný jako trnko-
vé kapky, valašský penicilín či valašský ženšen a jeho „duše“ za to, 
aby se o něm svět dozvěděl více? A on by chtěl! Proto také vzniká 
táto výstava, která si dává za cíl atraktivní formou přiblížit široké 
světové veřejnosti historický vývoj fenoménu VALAŠSKÁ SLIVOVICE.
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ZAPOJTE SE DO PROJEKTU CZECH-MORAVIAN EXPLORER PASSPORT (UNESCO)

CZECH-MORAVIAN 
EXPLORER PASSPORT®

OBJEVITELSKÝ PAS
ČECH A MORAVY®

HUMOR NÁŠ VŠECHNY PORAZÍ!

CZECH-MORAVIAN EXPLORER PASSPORT®

OBJEVITELSKÝ PAS
ČECH A MORAVY®

HUMOR NÁŠ VŠECHNY PORAZÍ!

CZECH-MORAVIAN EXPLORER PASSPORT®

OBJEVITELSKÝ PAS
ČECH A MORAVY®

Tato karta je vydána na jméno a není přenosná.

Pro uznání slevy nebo výhody je držitel povinen 
na požádání předložit kartu ke kontrole.

Veškeré informace a podmínky naleznete na 
www.ceskezazitky.cz.

Ilustrační foto
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ZAPOJTE SE DO PROJEKTU CZECH-MORAVIAN EXPLORER PASSPORT (UNESCO)
Hra s Objevitelským pasem Čech a Moravy/
Czech-Moravian explorer passport (UNESCO)

1. Pořiďte si nový Objevitelský pas Čech a Moravy – koupíte ho 
nejen u nás v e-shopu, ale také na většině informačních center Čech 
a Moravy...

2. Putujte, cestujte s Objevitelským pasem Čech a Moravy od XX. XX. 
2023 do XX. XX. 2023, a sbírejte do něho razítka – pasové kontroly na 
své „vízové stránky“. Minimálně je potřeba nasbírat XY pasových kon-
trol – na každou vízovou stránku jednu. Povinně musíte mít pasovou 
kontrolu alespoň ze sedmi památek UNESCO, které musíte navštívit: 
1. Historické centrum Prahy, 2. Historické centrum Českého Krumlova, 
3. Historické centrum Telče, 4. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené Hoře, 5. Historické centrum Kutné Hory, Chrám sv. Barbory, 
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, 6. Lednicko-valtický are-
ál, 7. Zahrady a zámek v Kroměříži, 8. Vesnická rezervace Holašovice, 
9. Zámek Litomyšl, 10. Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, 11. Vila 
Tugendhat v Brně, 12. Židovská čtvrť, židovský hřbitov a křesťan-
ská bazilika sv. Prokopa v Třebíči, 13. Hornický region Erzgebirge/
Krušnohoří, 14. Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Ostatní razítka 
– mohou být odkudkoliv (nejsnadněji je však posbíráte na turistic-
kých atraktivitách a v informačních centrech v České republice).

3. Zaregistrujte se v naší hře na www.ceskezazitky.cz. Ofoťte/naske-
nujte vaše vízové stránky s razítky míst, která jste navštívili, a dle 
jednoduchého návodu na webu www.ceskezazitky.cz je nasdílejte do 
svého účtu.
4. Pro účastníky putování s Objevitelským pasem Čech a Moravy jsou 
připraveny následující ceny:
...

Ceny pro Vás do soutěže poskytli: Praha, Brno, Olomouc, Český 
Krumlov, Kutná Hora, Telč, Žďár nad Sázavou, Litomyšl, Holašovice, 
Kroměříž, Třebíč, Lednice & Valtice, Krušnohoří, Kladruby nad Labem 
a níže uvedení partneři projektu. 

Upozornění: Místa, jejich majitelé a otvírací doby se mění. Prosíme 
vás proto, abyste si předem místa putování ověřili. Šetříte tak svůj čas, 
nervy a peníze!

Takže již na nic nečekejte a objevovat utíkejte! Těšíme se na Vás!

08.2012
Studio Marvil, Ječná 29, 120 00 Praha 2

Logo agentura 
CzechTourism

Logo v základní barevné podobě

Partneři projektu:
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ZAPOJTE SE DO PROJEKTU OBJEVOVÁNÍ S PASEM VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ 2023 

d Subjekt obdrží základní propagační a informační materiály určené k označení provozovny – informační letáky, nálepky, prapor VK, jmenovací dekret a listinu práv 
a svobod Valašského království a bude uváděn v propagačních a informačních materiálech VK a na jeho webových stránkách po dobu platnosti smlouvy.

STATUT Cena bez DPH Cena s 21 % DPH

Pasová kontrola: nálepka + sada razítek  od 3 000 Kč od 3 630 Kč 

Imigrační úřad VK d  od 5 000 Kč od 6 050 Kč 

Konzulát VK d od 10 000 Kč od 12 100 Kč 

Ambasáda VK d od 20 000 Kč od 24 200 Kč 

Licence k užívání ochranné známky Valašské království
k označení zboží, či služeb

 Dohodou
dle rozsahu spolupráce

ZÍSKÁNÍ STATUTU „PASOVÁ KONTROLA, IMIGRAČNÍ ÚŘAD, KONZULÁT,
AMBASÁDA APOD.“ VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

Připravujeme již 14. vydání našeho legendárního Pasu Valašského království! Máme již 95 000 občanů a zájem stále trvá 
Součástí tentokrát bude i elektronická verze pasu pro váš telefon.

PAS VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
PASSPORT OF THE WALLACHIAN KINGDOM

PAS VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
PASSPORT OF THE WALLACHIAN KINGDOM

Tato karta je vydána na jméno
a není přenosná.

Pro uznání slevy nebo výhody je držitel povinen 
na požádání předložit kartu ke kontrole.

Veškeré informace a podmínky naleznete
na www.valasske-kralovstvi.cz.
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ZAPOJTE SE DO PROJEKTU OBJEVOVÁNÍ S PASEM VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ 2023 
Hra Objevování s pasem 
Valašského království 2023

1. Pořiďte si nový Pas Valašského království – 
koupíte ho nejen u nás v e-shopu, ale také na 
většině informačních center v Beskydech a na 
Valašsku...

2. Putujte, cestujte, objevujte s Pasem 
Valašského království od XX. XX. 2023 do XX. XX. 2023, a sbírejte do něho razítka – pa-
sové kontroly na své „vízové stránky“. Minimálně je potřeba nasbírat 29 pasových kon-
trol – na každou vízovou stránku jednu. Povinně musíte mít pasovou kontrolu z těchto 
míst: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R., Vlčkova palírna ve Valašském muzeu 
v přírodě v Rožnově p. R., Návštěvnické centrum – Radegastova Svatyně v Nošovicích, 
Distillery land Rudolfa Jelínka ve Vizovicích...
Ostatní razítka – mohou být odkudkoliv (nejsnadněji je však posbíráte na turistických 
atraktivitách a v informačních centrech ve Valašském království).

3. Zaregistrujte se v naší hře na www.valasske-kralovstvi.cz. Ofoťte/naskenujte vaše 
vízové stránky s razítky míst, která jste navštívili, a dle jednoduchého návodu na webu 
www.valasske-kralovstvi.cz je nasdílejte do svého účtu.

4. Pro účastníky putování jsou připraveny následující ceny:
...

Ceny pro Vás do soutěže poskytlo Valašské království a partneři projektu. 

Upozornění: Místa, jejich majitelé a otvírací doby se mění. Prosíme vás proto, abyste si 
předem místa putování ověřili. Šetříte tak svůj čas, nervy a peníze!
Takže již na nic nečekejte a objevovat utíkejte! Těšíme se na Vás!

08.2012
Studio Marvil, Ječná 29, 120 00 Praha 2

Logo agentura 
CzechTourism

Logo v základní barevné podobě

Partneři projektu:
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PRODUKT Y VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ – PODZIM/ZIMA 2023
Název zboží

pro obchodníky
DPC DPH

bez DPH

NE JPRODÁVANĚ JŠÍ

Pas valašský – international (cizojazyčné překlady) 110 Kč 190 Kč 10

Samolepka VK na auta ČB 25 Kč 40 Kč 21

Kalendář valašský každoroční všeobecný
(lidové pranostiky)

110 Kč 190 Kč 10

Mince Vypálený
– bez obalu
– plastový obal

34 Kč
45 Kč

50 Kč
70 Kč

21
21

Mince Jurovalšár „Královna Matka“
– bez obalu
– plastový obal

30 Kč
    45 Kč

50 Kč
70 Kč

21
21

Prapor VK: rozměr 120 × 60 cm
Nová limitovaná série venkovních vlajek tištěná digitálním tiskem. Materiál je 100% PES, 
gramáž 110g/m. K dispozici je varianta s tunýlkem nebo s karabinami.

NOVINKA      450 Kč 600 Kč 21

Prapor VK: rozměr 18 × 36 cm 
Nová limitovaná série venkovních vlajek tištěná digitálním tiskem. Materiál je 100%PES, 
gramáž 110g/m, úplet "Jetflag" s tunýlkem nahoře zašitým na zavěšení na tyč.

NOVINKA     130 Kč 200 Kč 21

Josef Kalus: Valašský král
(bibliofilie, 2. vydání, 40 stran, brožovaná, 8 dřevorytů)

100 Kč 150 Kč 10
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PRODUKT Y VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ – PODZIM/ZIMA 2023
Název zboží

pro obchodníky
bez DPH DPC DPH

OSTATNÍ

Pas Bláznivé planety SLEVA        30 Kč 50 Kč 10

Razítka „Pasová kontrola“ s názvem (dřevěná) (pouze na objednávku) 590 Kč 21

Plastový nosič registrační značky s potiskem VK 100 Kč 150 Kč 21

Pohlednice VK 5 Kč 9 Kč 21

Pohlednice VK – A4 – zimní nebo kráva nebo Lysá hora 15 Kč 25 Kč 21

Pohlednice panoramatická 10 Kč 20 Kč 21

Známky Holubí pošty VK – sada Významné události (10 aršíků po 5 ks)
– sada Veselé obrázky (10 aršíků po 6 ks)
– sady Zajímavá místa I. nebo II. (10 aršíků po 8 ks)

84 Kč 15 Kč/aršík 21

Známky Holubí pošty VK – balení 100 ks jednoho druhu 1 Kč/ks 84 Kč 200 Kč 21

Známky Holubí pošty VK – celý arch (cca 150 ks) 1 Kč/ks 125 Kč 300 Kč 21

Štramberk
Hrad Štramberk se Štramberskou trúbou (459 m n. m.)

Štramberk
Hrad Štramberk se Štramberskou trúbou (459 m n. m.)

Pozor: Při zasílání objednaného zboží budeme účtovat poštovné dle sazebníku České pošty.
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Ukázka realizovaných popisů výhledů (Štramberská Trúba, senvičový materiál s fotorealistickým 
tiskem). V nabídce máme i jiné varianty – laserem vypálený motiv do dřevěné spárovky či vygravírovaný do 
kovové cedulky (nerez/hliník) nebo netradiční řešení – betonový (či jiný) odlitek z formy. Na vyžádání může-
me zaslat analýzu nejvodnějšího řešení včetně cenové nabídky.

Ukázka ručně malované mapy regionu

Ukázka realizovaného mobiliáře – na míru konkrétnímu místu

SLUŽBY A PRODUKTY PRO HRADY, ZÁMKY, ROZHLEDNY A HISTORICKÉ OBJEKTY

 Zajistíme vám financování vašeho projektu 
 Vybavení hradních, zámeckých a jiných areálů včetně 

mobiliářů (ve spolupráci se zahradními architekty)

 Navrhneme a vyrobíme vaše expozice
 Výstavní systémy, Popisy výhledů, Turistické mapy
 a mobiliáře, malované mapy
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 Navrhneme a vyrobíme:
 Komplexní informační systémy pro hrady, zámky a rozhledny, Historické menu apod.

 Zorganizujeme u vás programy pro vaše návštěvníky, klienty, skupiny, firmy
 Navrhneme a vyrobíme pro vás vaše suvenýry
 Vymyslíme motivační produkty pro vaše návštěvníky

HRAD
ŠTRAMBERK
– rekonstrukce kolem roku 1400
–  půdorys

Západní
hranolová
věž střežící 
vstup
z městečka.

Vstup
do hradu
po schodech
z náměstí.

Cisterna
na vodu
nebo 
studna.

Brána do vnitřního
hradu zřejmě nebyla
opatřena zvedacím 
mostem a byla
uzavřena jen mříží
a vraty, neboť
v těch místech není 
stop po příkopu.

Obvodové zdi
zpevňované pilíři.
Za nimi stávaly stáje
a hospodářské
budovy, kovárna,
dřevník, kůlny.

Zbytky východní
hranolové věže 
nad městem 
(podle velkých 
oken snad z části 
obytné).

20 m, sever

Šedá plocha vymezuje
rozsah dnešní Hrstkovy
chaty (původně Rašínovy
z roku 1925). Se stavbou
Rašínovky bylo započato
v prvních jarních dnech
1925 podle plánů
arch. Frant. Grossmana.

Vnitřní hrad.
Původně byl jen prostou obytnou 
budovou s věží a dvorkem, teprve 
později rozšířený o prostorný palác
s více místnostmi. Budovy byly
podle starého vyobrazení zakončeny 
ochozy a cimbuřím a ustupujícími 
valbovými střechami. Ve sklepech 
bylo uschováno víno, potraviny, 
sušené ovoce, výrobky nutné k chodu 
hradu, v patrech byly obytné světnice, 
horní patro obývala družina
a nepočetná posádka 3–5 mužů 
střežící hrad.

Jaroňkova
útulna
z roku 1903.

Válcová věž – nejstarší a jediná
zachovalá stavba původního hradu
s novodobým přístavkem se schody. 
Původní vstup byl 7 metrů nad zemí
z ochozu spojeného s palácem.

V těchto místech
stála druhá 
hradní brána.

Ve skále 
vylámaný 
příkop.

Předbraní vzniklo zřejmě až po vysazení města, jak se 
praví v zakládací listině, aby se jeho opevnění dotýkalo 
hradeb hradu Strahlenberku–Štramberku.

Cesta do předbraní byla uzavřena z obou 
stran koridorem. Pod kontrolou velké 
věže a paláce se zatáčela k jihu, kde se 
spojovala s cestičkou z města, obepínala 
palác a z jižní strany ústila třetí branou 
do hradního dvora.

Brána do hradu stála až
u městských hradeb. 
Poblíž původního vstupu 
stojí novodobá brána.

Rekonstrukci hradu a půdorys zhotovil Rostislav Vojkovský pro řadu průvodců »Putujeme po hradech a zámcích« Nakladatelství Beatris.

Kdy a kým byl Hrad štramberský založen, 
s určitostí nevíme… Tato věta se objevuje takřka
ve všech publikacích, brožurkách i letácích
pojednávajících o Štramberku. Dnes už se dá

tvrdit, že hrad existoval (asi dlouho) před 
rokem 1359, odkdy je známá první 

písemná zmínka o Štramberku
ze 4. prosince 1359.

www.stramberskatruba.cz chatahrstka@valasske-kralovstvi.cz tel. +420 777 663 474 Facebook „Hrstkova chata“

Nápojový a jídelNí lístek
HorNí Nádvoří

káva / Čaj / HorkÉ ovoCe  
a Čokoláda

kafe Šupito presto – espresso 29 kč
expresso s mlékem 29 kč
kapucín – Cappuccino 29 kč
Moccaccino 29 kč
Čokoláda 29 kč
kafe latté 29 kč
vídeňská káva 36 kč
káva turecká 29 kč
turek v rakouské okupaci 36 kč
ledová káva 39 kč
Frappé (dle nabídky) 39 kč
Čaj, med, citron/ka 0,25 l či 0,5 l 29 kč
Horké ovoce (6 chutí) 29 kč
Horká čokoláda tmavá 38 kč
Horká čokoláda bílá 38 kč
kakao 0,3 l 17 kč

Nealko Nápoje
osvĚŽUjíCí

Čepovaná kofola 0,1 l 5 kč
džusy jupí (příchutě dle nabídky) 0,5 l 29 kč  
top topic originál 0,5 l 29 kč
kofola pet 0,5 l 29 kč
jupík (příchutě dle nabídky) 0,33 l 21 kč
Capri sonne (dle nabídky) 0,2 l 18 kč
rajec neperlivý, jemně perlivý 0,75 l 29 kč
rajec bylinkový (dle nabídky) 0,75 l 29 kč

pIvo

Čepovaná 10° 0,5 l 23 kč 0,3 l 15 kč
Čepovaná 12° plzeň 0,5 l 29 kč 0,3 l 18 kč
Černý kozel 10° 0,5 l 23 kč 0,3 l 15 kč
radegast Birell 0° 0,5 l 23 kč 0,3 l 15 kč

Nápoje alkoHolICkÉ
rozlÉvaNÉ

Medovina originál 0,05 l 15 kč
 0,1 l 30 kč
 0,2 l 60 kč
víno bílé (dle nabídky) 0,2 l 24 kč
víno červené (dle nabídky) 0,2 l 24 kč
svařené víno 0,2 l 30 kč
slivovice vk 0,04 l 52 kč
slivovice zlatá 0,04 l 42 kč
slivovice stříbrná 0,04 l 42 kč
Hruškovice 0,04 l 42 kč
rituál s hruškou 0,04 l 45 kč
jelínkovy ovocné destiláty 0,04 l od 42 kč
praděd, p. Bitter 0,04 l 35 kč
vodka absolut 0,04 l 40 kč
vodka stalinovy slzy 0,04 l 22 kč
Fernet, Fernet Citrus 0,04 l 29 kč
Becherovka 0,04 l 29 kč
likér příborská Freudovka 0,04 l 29 kč
Myslivec 0,04 l 29 kč
rum, Griotka 0,04 l 22 kč 
Che Guevara rum 0,04 l 29 kč
Grog 0,2 l 30 kč
zelená – peppermint 0,04 l 22 kč
Čert (rum + Griotka) 0,04 l 22 kč
Gin 0,04 l 45 kč
Metaxa 0,04 l 45 kč
tulamore dew, Carolans 0,04 l 45 kč
jack daniels 0,04 l 60 kč
tequila stříbrná nebo zlatá 0,04 l 50 kč
valašský penicilin 0,04 l 40 kč

Nápoje alkoHolICkÉ
laHvovÉ

vyberte si z široké nabídky kvalitních vín. Na 
aktuální nabídku vín se neváhejte zeptat obsluhy.

slivovice vk 0,2 l 241 kč
 0,7 l 437 kč
valašský penicilin 0,2 l 110 kč
 0,04 l 49 kč
jelínkovy ovocné destiláty od 0,2 l 220 kč

NaŠe jídla

 300 g Gulášovka, chléb 39 kč
 300 g zabijačková/dršťková polévka, chléb 39 kč
 100 g pečené vepřové koleno, pečivo,

  křen, hořčice, okurka, beraní roh 45 kč
 2 ks topinka s česnekem, chléb, česnek 22 kč
 2 ks Ďábelská topinka, chléb, pálivý ajvar

  nebo salsa 39 kč 
 1 ks klobáska, chléb, hořčice, křen/kečup,

  oheň/ohřev ve vodě 35 kč
 2 ks párek, chléb, kečup nebo hořčice 29 kč
 1 ks párek v rohlíku, kečup nebo hořčice 22 kč 
 1 ks Špekáček, chléb, hořčice, kečup, oheň 25 kč
 200 g tlačenka, chléb, cibule, ocet  45 kč
 100 g Utopenec, nakládaný buřt, chléb 35 kč
 1 ks Nakládaný hermelín, 2× beraní roh, chléb 54 kč
 0,2 l Müsli se smetanou, smetana, müsli 35 kč 
 200 g kuskus slaný, sušená rajčata, sušená paprika,  

  česnek, houbové koření, kysaná smetana  52 kč
 200 g kuskus sladký s mlékem, sušené

  banány a švestky, rozinky 52 kč
 200 g pohanka slaná, sušená rajčata, sušená paprika,  

  česnek, houbové koření, kysaná smetana 52 kč
 200 g pohanka sladká s mlékem, sušené

  banány a švestky, rozinky 52 kč
 200 g krupicová kaše, máslo, kakao 30 kč
 2 ks Chleba s máslem a marmeládou 23 kč
 2 ks Chleba s máslem a medem 23 kč
 2 ks Chleba se sádlem a škvarky, chléb,

  sádlovo-škvarková pomazánka 28 kč
 2 ks zamilované štramberské uši, štramberské  

  ucho, šlehačka, toping, přízdoba 35 kč

ŠIdIBřUCHY

objednávejte prosím v turistické chatě dr. Hrstky

Milena, kofila 15 kč
tatranka 12 kč
Čokoláda 35 kč
lentilky 15 kč
Štramberské
uši 30 kč

Marlenka 38 kč
arašídy solené 20 kč
kešu 29 kč
pistácie 29 kč
Brambůrky 17 kč
sýrové tyčinky 17 kč

DOPORUČUJE SE CTĚNÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM  
ducha i tělo zemdlené občerstvit, přátelské slovo s obsluhou prohodit

či jen krátce spočnouti, dobré mysli nabýti
– pro inspiraci nechť Vám slouží naše –

Platné pro Turistickou chatu Dr. Hrstky
a venkovní posezení na horním, prostředním i dolním nádvoří

Prosíme objednávejte u baru, občerstvení bez obsluhy!

Zprava Dr. Adolf Hrstka s básníkem Petrem Bezručem a pan
em Bárem

.

Datum vydání: 29. března 2013

studijní  místo -  ŠTRAMBERSKÁ T
RÚ

B
A

VA
LA

ŠS
KÁ KRÁLOVSKÁ UNIVERZITA

ukázka realizovaných programů a akcí

ukázka suvenýrů

ukázka historického menu, motivačních tiskovin a obsahu výstavního systému

SLUŽBY A PRODUKTY PRO HRADY, ZÁMKY, ROZHLEDNY A HISTORICKÉ OBJEKTY
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C E N Í K  P R AC Í  V K

CENY:
Práce STANDARD 500 Kč/hodina
Základní sazba firemní práce (běžné práce – organizační 
práce, práce na pracovní stanici v  pracovní době, grafické 
nekreativní práce, obchodní činnost, administrativa, kon-
zultace a poradenství).

Práce MANAGEMENT 700 Kč/hodina
Veškeré manažerské práce (odborné poradenství, manage-
ment projektů, management akcí apod.)

Práce KREATIVA 1000 Kč/hodina
Veškeré kreativní práce (kreativní práce grafiků, fotografů, 
vývojářů) – návrhy logotypů, umělecká fotografie, corpo-
rate identity, webdesign apod., dynamické programování, 
analýza a návrh informačního systému, návrhy databází.

Příplatek EXPRESS 50 %
Tento příplatek se účtuje v případech, kdy klient požaduje:

•	express	zpracování
•	práce	 v  sídle	 zadavatele	 mimo	 obchodní	 práce 

a dovoz materiálu/výrobků/tiskovin
•	práce	 mimo	 obvyklé	 pracovní	 dny	 nebo	 předem 

dohodnuté akce.
•	práce	na	počkání

CESTOVNÉ 10 Kč/km

DOPRAVNÉ:
Česká pošta 125 Kč/10 kg
Česká pošta EMS (rychlé dodání) 190 Kč/5 kg
PPL 170 Kč/20 kg
U zásilek zasílaných přes Českou poštu s hodnotou větší než 
5 000 Kč (např. tiskoviny) bude doúčtováno pojištění zásilky 
ve výši 15 Kč za každých započatých 5 000 Kč hodnoty.

PRACOVNÍ DOBA:
Pracovní doba – v obvyklé pracovní dny:
pondělí až pátek od 9.00 do 17.00 hodin.

Platný od 1. ledna 2023
Ceny jsou uvedeny bez DPH
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STUDUJTE NOVÉ AKTIVITY!

Okoštujte studium

na naší

ZÍSKEJTE ZÁPOČTY, TITULY, 
DIPLOMY A CENY!

ZAŽIJTE, CO JSTE JEŠTĚ 
NEZAŽILI!

FIREMNÍ AKCE • PROGRAMY • VÝLETY • AKTIVITY • EXPEDICE

Zážitkové univerzitěa Zážitkové škole!

Z Á Ž I T KO VÁ  U N I V E R Z I TA
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S T U D I U M  N A  FA K U LT Ě  PÁ L E N Í  A   S L I V O V I CO V Ý C H  V Ě D

Obsah studia:
Pod „přísným“ dohledem zkoušejícího profesora na vás čeká nejen te-
oretická a praktická zkouška studia na této netradiční fakultě Valašské 
královské univerzity, ale především spousta legrace. Studium probíhá 
formou koštu netradičních destilátů. Zpravidla se koštuje 6 vzorků. Pro 
zkušené „studenty“ je však možné připravit košt i z více vzorků. Kromě 
pověstné valašské slivovice budete moci dle vašeho výběru ochutnat 
například jahodovici, malinovici, douglasku, ostružinovici, hruškovici či 
jiné vypálené ovoce. Přitom se dozvíte i mnoho zajímavého o způsobu 
koštování a historii pálení na Valašsku. Všichni úspěšní studenti získají 
zápočty a na konci studia mohou získat třeba i titul DOCTORIS ŠPIRITUS.

Tělesné předpoklady:  Program je určen pouze osobám starším 
18 let. Nejsou potřeba zvláštní tělesné 
předpoklady.

Celkový čas:  Obvykle 1 až 2 hodiny. Délku lze přizpů-
sobit vašim potřebám. Program lze re-
alizovat v celku nebo rozdělit do bloků, 
které doplní jiný celovečerní program.

Počet účastníků:  Omezen pouze kapacitou místa, kde se 
bude program realizovat. Obvykle pro 
25 až 50 osob. Realizovali jsme však košt 
i pro 250 osob.

Oblečení, vybavení:  Vhodné společenské oblečení nebo kroj 
(není podmínkou).

Sezona:  Celoročně.

Kdy objednávat:  Nejlépe několik dní předem.
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S T U D I U M  N A  FA K U LT Ě  PÁ L E N Í  A   S L I V O V I CO V Ý C H  V Ě D
Doplňkové programy: 
Doporučujeme fotografování či video. Při studiu by taky neměla 
chybět dobrá cimbálová muzika. Studium na fakultě pálení 
a  slivovicových věd se za 26 let stalo téměř nedílnou součástí 
závěrečných večírků a  vyvrcholení řady akcí v  Beskydech a  na 
Valašsku a je vhodné ho kombinovat s jakoukoliv aktivitou či pro-
gramem ve Valašském království. Obzvlášť zábavná je kombinace 
s Pasováním na občany Valašského království. Každého účastníka 
programu je také vhodné obdarovat dárkovým balíčkem občana 
Valašského království nebo jiným dárkem z naší nabídky.
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S T U D I U M  N A  FA K U LT Ě  PÁ L E N Í  A   S L I V O V I CO V Ý C H  V Ě D

PODMÍNKY STUDIA
NA FAKULTĚ PÁLENÍ A SLIVOVICOVÝCH VĚD VKU

1. Studentem Fakulty pálení a  slivovicových věd Valašské 
královské univerzity (FPSV VKU) se může stát každý 
člověk starší 18 let, bez rozdílu pleti, pohlaví, sexuální 
orientace, náboženství, státní příslušnosti či duševní 
vyspělosti, který má vážný zájem seznámit se s  historií 
i současností pálení ovocných destilátů na Valašsku, není 
abstinent a složí studentský slib.

2. Ke studiu se můžete přihlásit nejlépe na stránkách 
www.smarttourism.cz vyplněním poptávkového 
formuláře nebo nás kontaktujte na e-mailu obchod@
smarttourism.cz. Studium je pouze dálkové a není časo-
vě omezeno.

3. Při zahájení studia od nás obdržíte INDEX, do kterého 
budete získávat zápočty nutné ke složení zkoušky a k zís-
kání „Univerzitního diplomu“.

4. Studium probíhá ve vybraných restauracích, kolibách 
a šencích pod dohledem zkušených profesorů a zápočty 
získáte při ochutnávce pravých ovocných destilátů spo-
lečnosti RUDOLF JELÍNEK. Musíte však vždy rozpoznat, 
o jaký druh destilátu jde. „Zkoušející“ vám poté zápočet 
zapíše a potvrdí razítkem.

5. Zkoušku můžete složit až po získání všech zápočtů přímo 
v  DISTILLERY LANDU RUDOLFA JELÍNKA ve Vizovicích. 
Termín zkoušky je potřeba předem dohodnout na našem 
telefonním čísle. Po úspěšném složení zkoušky získá ka-
ždý student „Univerzitní diplom a titul Špiritus Doctoris 
(ŠpDr.)“.

INDEX

Fakulta pálení
a slivovicových věd

Návštěvnické centrum RUDOLF JELÍNEK
Vizovice

PŘEDMĚT ZÁPOČET – DATUM, RAZÍTKO A PODPIS

JE ZAPSÁN/A JAKO ŘÁDNÝ/Á STUDENT/KA
FAKULTY PÁLENÍ A SLIVOVICOVÝCH VĚD

HRUŠKOVICE WILLIAMS

Jméno a příjmení:
Ročník:
Školní rok 20..../....

PÁLENKA Z BORŮVEK

PÁLENKA Z ČERNÉHO RYBÍZU

PÁLENKA Z ČERVENÉHO JEŘÁBU

JABLKOVICE 
MORAVSKÁ JADERNIČKA

PÁLENKA Z JADERNIČEK

PŘEDMĚT ZÁPOČET – DATUM, RAZÍTKO A PODPIS

Jméno a příjmení:
Ročník:
Školní rok 20..../....

PÁLENKA Z KDOULÍ

PÁLENKA Z MALIN

MERUŇKOVICE

PÁLENKA Z MIRABELEK

PÁLENKA Z OSKERUŠÍ

PÁLENKA Z JAHOD

SLIVOVICE ZLATÁ

PŘEDMĚT ZÁPOČET – DATUM, RAZÍTKO A PODPIS

Jméno a příjmení:
Ročník:
Školní rok 20..../....

Ročník:
Školní rok 20..../....

PÁLENKA Z OSTRUŽIN

PIVNÍ PÁLENKA

PÁLENKA Z RAKYTNÍKU

SLIVOVICE

PÁLENKA Z PLANÝCH TRNEK

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

PŘEDMĚT ZÁPOČET – DATUM, RAZÍTKO A PODPIS

Jméno a příjmení:
Ročník:
Školní rok 20..../....

ZKOUŠKA

PÁLENKA Z TŘEŠNÍ

PÁLENKA Z VIŠNÍ

ELIXÍR Z ARONIE

ELIXÍR Z BEZOVÉHO KVĚTU

ELIXÍR Z RAKYTNÍKU
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 Tradiční i netradiční ovocné destiláty
 Studium Fakulty pálení a slivovicových věd
 Valašské královské univerzity

Zveme vás
do pravé pálenice rodiny Vlčků z  Lačnova ve Valašském mu-
zeu v  přírodě v  Rožnově pod Radhoštěm, kde se od příjem-
né a usměvavé obsluhy dozvíte vše o její historii, neodoláte 
ochutnat a  následně zakoupit pravou slivovici z  Valašského 
království nebo něco z široké a pestré palety netradičních de-
stilátů vyrobených v palírně Rudolfa Jelínka ve Vizovicích – 
oskerušovici, kdoulovici, jahodovici, borůvkovici, malinovici, 
pivní pálenku a spoustu dalších. Také zde můžete začít studo-
vat na Fakultě pálení a  slivovicových věd pod záštitou Va-
lašské královské univerzity valasska.zazitkovauniverzita.cz.

Otevřeno: po celý rok na všech akcích VMP.

Vlčkova palírna z Lačnova
Valašské muzeum v přírodě, Dřevěné městečko,
Palackého 147, 756 61 Rožnov p. R.
+420 774 668 011, obchod@valasske-kralovstvi.czVlčkova palírna z Lačnova

V LČ KO VA  PA L Í R N A  Z   L AČ N O VA
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VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ VE SVĚTĚ 1997–2023
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CZECH REPUBLIC
for SEVEN SENSES

VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s. r. o., IČO: 25864033, DIČ: CZ 25864033
Fakturační adresa: VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s. r. o., Náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10 (neposílat poštu!)

Kontaktujte nás
e-mail: obchod@smarttourism.cz, tel.: +420 774 668 011

TROJANOVICE
Trojanovice Bystré 272, 744 01 Trojanovice

(poštovní adresa)

PRAHA
Zvolenská 3130/2, 141 00 PRAHA 4-Záběhlice

(objednané schůzky)

Kanceláře v ČR:

ValasskeKralovstvi
senses7

smarttourismservices
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