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Udělejte si
o prázdninách
čas na procházky
s medvědem
Jurou…

www.visit-valassko.cz
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Tady všude najdete
Jurova razítka…
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Čertovy skály – Lidečko
Fauna park – Štěpánov
Sv. Hubert – Jasénka
Vápenka – Lešná, Jasenice
Naučná stezka prlovským lesem
Papajské sedlo – Huslenky
Pomník Františka Hlavici
Vrch Soláň
Studánka Dubčí – Hovězí
NS Klenov – Bystřička
Studánka v Příkrém
Vařákovy paseky – Lačnov
Vodní nádrž Břucko
Vyhlídka lom – Horní Bečva
Socha Čtenář – Rožnov p. R.
Stezka portáše Maliny
Andělíček u Jelenovské
Rusava – Hořansko
Galerie soch – Pluskovec
Tesák

Pravidla hry
Zpestřete si léto 2022 opět regionální hrou Poznáváme Valašsko,
kterou pořádá Destinační společnost Valašsko. Po zajímavých místech,
která třeba ještě neznáte, vás provede medvěd Jura. Na Valašsku vybral
znovu dvacet míst, kde uložil razítka, a tipy na výlety v okolí.

Jak se zapojit?
Do hracího plánku na konci brožury otisknete medvědí tlapku s patřičným
číslem navštíveného místa. Hrací plánek s otisky všech 20 razítek předložíte
v některém z informačních center uvedených na zadní straně brožury, kde
odevzdáte vyplněný slosovatelný ústřižek. Tímto se dostanete do slosování
o ceny uvedené na následující straně. Hra probíhá od 1. 6. do 30. 9. 2022.

Kde najdete razítka?
Všechna razítka jsou umístěna venku, žádné razítko tak nepodléhá
otevírací době a získání razítek není podmíněné zaplacením vstupu.
Razítka najdete v bezprostřední blízkosti daného místa. K razítku vás
zavedou GPS souřadnice, které si můžete naskenovat pomocí QR kódu.
U každého místa je popis, kde máte razítko hledat. Po otištění razítka
do herního plánu vraťte, prosím, razítko na jeho původní místo v obalu.
Pokud budete mít problém s nalezením razítka, napište nám, prosím,
na e-mail: regionalnihra@gmail.com

Jak proběhne slosování?
Z odevzdaných správně vyplněných ústřižků vylosujeme výherce. Tito
výherci budou pozváni e-mailem k převzetí ceny do Horní Lidče.

Kdy a kde dojde k předání cen?
Předání cen proběhne na setkání účastníků hry Poznáváme Valašsko
22. 10. 2022 v 15 hodin v nově otevřeném „Trezoru přírody“ v Horní
Lidči. Vylosovaní účastníci budou vyzváni k převzetí
cen e-mailem. Na ceny nevzniká právní nárok.

Jaké budou letos ceny?
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Horský hotel Kohútka – Pobyty / kohutka.cz
Skiareál Razula – půldenní dětské skipasy / valachy.cz
Wellness Horal – vstupy na bowling / valachy.cz
Wellness Horal – rodinné vstupy termály / valachy.cz
Grandhotel Tatra – vstupy vodní svět / kycerka.cz
Grandhotel Tatra – vstupy dětský svět / kycerka.cz
Penzion Čertovy skály – večeře / penzioncertovyskaly.cz
Penzion Čertovy skály – vstupy wellness / penzioncertovyskaly.cz
Betlém Horní Lideč – vstupy / betlemhornilidec.cz
Bowling Horní Lideč – vstupy / hornilidec.cz
Pivní lázně Rožnov p. R. – vstupy / roznovskepivnilazne.cz
Stezka Valaška – rodinné/osobní vstupy / stezkavalaska.cz
Dětská džungle Vsetín – vstupy / dzunglevsetin.cz
Valašský cyklodres / hornolidecsko.cz
Plecháček s medvědem / visit-valassko.cz
TM stav Vsetín – příměstský tábor Vsetín / dzunglevsetin.cz
Muzeum Lačnov – vstupy / lacnov.eu
Hotel Rusava – vstupy wellness 2 osoby / hotelrusava.cz
Hotel Rusava – vstupy bazén 2 osoby / hotelrusava.cz
Pohádkové lázně Rožnov p. R. – vstupy / pohadkovelazne.cz
Wellness Calmare Valašské Klobouky – vstupy / calmare.cz
Keramika Hornolidečsko / hornolidecsko.cz
Dárkový koš / region-kromerizsko.cz
Kniha o regionu / region-kromerizsko.cz
Pivní lázně Rožnov p. R. – kosmetika / roznovskepivnilazne.cz
Zámek Bystřice p. H. – prohlídkový okruh / bystriceph.cz
Bystřice p. H. – dárkové předměty / bystriceph.cz
Wellness Krytý bazén Valmez – vstupy / bazenvm.cz
Valmez kulturní zařízení – Horkýže slíže / kzvalmez.cz
Vrtule Valmez – permanentky pro dva / zlatesipy.tomici.cz/vrtule
Krásno – dětský dárkový balíček / krasno.cz
Krásno SUPERCENA – dárkový kufřík s uzeninami / krasno.cz

Rožnov pod Radhoštěm
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Valašské Meziříčí

Hru Poznáváme Valašsko pro
vás připravilo Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko
– Destinační společnost Valašsko,
Svárov 1080, 75501 Vsetín.
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Čertovy skály – Lidečko

Čertovy skály jsou 150 m dlouhé a až 25 m vysoké pískovcové
skály u obce Lidečko, představují nejpopulárnější a nejnavštěvovanější skalní útvar na Valašsku, spolu s Pulčínskými skalami
jde na Valašsku o unikát. Skály představují ideální lezecký terén
i zajímavé turistické cíle pro každého. Čertovy skály leží na
levém břehu řeky Senice, vedle hlavní cesty i železniční tratě ze
Vsetína do Horní Lidče. Dostupnost vlakem, autobusem. Možnost
ubytování, wellness restaurace, bistrotéka v rekonstruovaném
Penzionu Čertovy skály. Jurova tlapka je ukryta na nejvyšším místě
skal u turistického posezení s příchodem po neznačené lesní cestě
za skalami.
Dostupnost: Zastávka autobusu na silnici I/57 Penzion Čertovy
skály, nebo Vlaková zastávka Lidečko ves – 1,2 km

Razítko najdete pomocí QR kódu nebo sledujte tyto
souřadnice: 49.2170497N, 18.0472794E.
Razítko se nachází u dřevěného posezení nad skalami,
příchod po cestě za skalním masívem.

Co navštívit v okolí
Pulčínské skály / Naučná stezka Vařákovy paseky

PŘI LEZ
E
PO SKA NÍ
LÁCH
SE POŘ
ÁDNĚ
DRŽTE!
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Fauna park – Štěpánov

Faunapark založený v roce 2001 soustřeďuje ve svém prostoru
na dvacet druhů zvířat. Savce, vodní živočichy, ptáky a plazy.
Otevírací prázdninová doba je 8–19 h, bez vstupného. V areálu
jsou umístěny pamlsky pro krmení zvířat s kasičkou na dobrovolný
příspěvek. Při návštěvě je nutno dodržovat návštěvní řád. Umístění
v okrajové části Valašského Meziříčí – Štěpánově.
Dostupnost linkou MHD č. 6, Na Štěpánově – točna, dále pěšky
k vrcholu. Trasa je vhodná i pro kočárky.

QR kód vás přivede k Faunaparku. Má tyto souřadnice:
49.4600411N, 17.9883842E.
Razítko najdete u vstupu do areálu.

Co navštívit v okolí
Valašské Meziříčí – Město nabízí k návštěvě nově rekonstruovaný
zámek Kinských s parkem, zámek Žerotínů nebo Galerii Kaple na
Sokolské ulici.

V TÉTO
ZOO MŮ
ŽETE
ZVÍŘATA
KRMIT!
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Sv. Hubert – Jasénka

Socha sv. Huberta, patrona myslivců, je umístěna na hřebenové
cestě z Vesníku na Jasenku (Vsetín) a současně na červené
turistické trase ze Vsetína (Hrbová) směr Dušná. Instalovali ji tam
členové Mysliveckého sdružení Jasenka v r. 2010 u příležitosti
šedesátého výročí od svého založení.
Dostupná také od autobusové zastávky Jasénka – škola (MHD),
po asfaltové cestě cca 2km, vhodné i pro kočárky. Nalézá se
v sedle na přechodu z Jasénky do Vesníku.

Razítko se schovává pod QR kódem s těmito
souřadnicemi: 49.3644922N,17.9934119E.
Razítko najdete ve schránce za pomníkem.

Co navštívit v okolí
Naučná stezka Okolím Vsetína – Příměstská naučná stezka
měří přibližně 7 km a 13 informačních tabulí vede ze Vsetína
k přírodní památce Vršky, na Díly a do údolí Velký Skalník.
U posledního zastavení je zastávka MHD, ze které jezdí
autobusová linka č. 1 a 5 zpět do centra.
18. poledník – Po červené turististické značce je možno dojít
kolem 18. poledníku na Dušnou (BUS).

SV. HUB
E
JE PAT RT
RONEM
MYSLIV
CŮ…
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Vápenka – Lešná, Jasenice

Přírodní památka „Vápenka“, vyhlášena v roce 1991, je opuštěný
zatopený vápencový lom ležící na východním okraji obce Jasenice,
která je místní částí obce Lešná u Valašského Meziříčí. Těžba vápence
zde započala ve 40. letech 20. století. Při jednom z odstřelů byl
uvolněn hlubinný zdroj mimořádně kvalitní vody. Odčerpávání
této vody se postupně stávalo nerentabilní a v roce 1981 byla těžba
ukončena. Plocha lomu o rozloze 0,67 ha byla postupně zatopena.
Dostupnost od autobusové zastávky v Jasenici je tlapka medvěda Jury
vzdálena cca 300 metrů. Celá chráněná lokalita je oplocená a vstup je
možný jen po telefonické domluvě. Trasa vhodná pro kočárky.
QR kód místa má tyto souřadnice:
49.5197444N, 17.9692761E.
Razítko najdete na rubové straně tabule s číslem 19,
popisující tuto přírodní památku, která stojí mimo
uzavřený areál.

Co navštívit v okolí
Valašské Meziříčí – V okolí je několik zajímavých míst ke zhlédnutí.
Zajímavé místo s výhledem na celé město a přilehlé okolí nabízí vrch
Helštýn. Na tomto místě se nachází památník obětem první a druhé
světové války. V nedaleké blízkosti bylo v 19. století odkryto pohřebiště
z přelomu doby bronzové a železné.

OBJEDN
EJT
PROHLÍD E SI
KU!
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Naučná stezka prlovským lesem

Naučná stezka prlovským lesem vede severní částí obce Prlov.
Celková délka je 4,9 km a má deset zastavení. Absolvovat celou
stezku s převýšením 170 m skýtá několik zážitků v podobě
lanového centra, kapličky sv. Huberta a partyzánského bunkru.
Počátek stezky v centru obce je zároveň i místem cílovým.
Jednotlivá zastavení stezky mají jména podle jednotlivých
stromů, které jsou na info panelech zobrazeny a popsány. Razítko
s medvědí tlapkou č. 5 je ukryto na stanovišti naučné stezky č. 5
pod stříškou posezení u lanového centra.
Razítko se schovává pod QR kódem s těmito
souřadnicemi: 49.2572397N, 17.9673319E.
Razítko se nachází pod stříškou besídky na
stanovišti č. 5 – lanové centrum.

Co navštívit v okolí
Celá stezka – Určitě stojí za to projít celou naučnou stezku
se všemi deseti zastaveními. Na každém stanovišti je na tabuli
několik kvízových otázek, které prověří vaše znalosti přírody.

PROJDĚ
T
CELOU E SI
STEZKU
,
STOJÍ T
O
ZA TO!
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Papajské sedlo – Huslenky

Papajské sedlo je významné, nejníže položené sedlo v Javorníkách.
Nachází se na československé hranici, přes kterou vedla pašerácká cesta
ze Slovenska. V roce 1945 po ní přišel 1. čs. armádní sbor, který přinesl
svobodu Valašsku. V sedle se potkává červně značená hřebenová
trasa se žlutě značenou turistickou trasou z Huslenek. Papajské sedlo je
zastavením Naučné stezky Javorníky – západ. Nadmořská výška: 691 m.
Dostupnost z konečné autobusové linky do Kychové, cca 3 km.
Trasa vhodná pro kočárky.

Razítko se schovává pod QR kódem s těmito
souřadnicemi: 49.2773514N, 18.1844867E.
Razítko najdete ve schránce pod stříškou besídky.

Co navštívit v okolí
Kohútka / Makyta – Papajské sedlo je výchozím místem ve
směru na Kohútku (červená turist. značka) nebo na druhou stranu
k vrcholu hraniční Makyty (923m.n.m.). Na cestě údolím Kychová
minete zámeček „Babo“ z roku 1939, letní sídlo paní Thonetové,
manželky majitele okolních lesů za první republiky. Další zajímavé
místo je pomník „Vítězného Československého vojska“ nedaleko
objektu bývalé celnice.

HRANIC
E
ČESKO
-SLOVE
NSKÁ
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Pomník Františka Hlavici

Fantišek Hlavica studoval na Odborné škole pro zpracování dřeva ve
Valašském Meziříčí, poté na AVU v Praze a u H. Schweigra. Během
1. světové války maloval i na frontě, po válce se usadil v Brně, kde
se svými bratry Emilem a Rudolfem patřil ve své době k předním
osobnostem kulturního života v Brně. V roce 1928 byl jmenován
profesorem kreslení na VUT v Brně a 1938 děkanem fakulty
architektury a pozemního stavitelství. Byl původním majitelem
horské chaty Kohútka na hřebeni Javorníků, který otevřel, spolu
s nedalekým horským hotelem Portáš, cestu k poznání hřebenu
Javorníků turistům. Přístup po žluté turistické značce z konečné
autobusové zastávky ve Vranči – cca 4 km.

Razítko se schovává pod QR kódem s těmito
souřadnicemi: 49.2948153N, 18.2298658E.
Razítko je ve schránce za pomníčkem.

Co navštívit v okolí
Horský hotel Kohútka / Informační centrum Kohútka / Horský
hotel Portáš – 1,5 km, na hřebeni kříž k uctění památky obětem
2.sv. války. Popis možností na rozcestníku u vrcholu Kohútky.

FRANT
HLAVICA IŠEK
-B
VALAŠS ÁSNÍK
KÝCH
KRÁS!
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Vrch Soláň

Malebný kopec, vypínající se z hřebene Vsetínských vrchů nad
Velkými Karlovicemi, je typickou valašskou destinací, které
poskytuje na mnoha místech úžasné výhledy. Stačí vybrat si
k procházce po jeho hřebeni červenou turistickou trasu, která
stoupá od silnice ke Zvonici a k hotelu Čarták. Pod vrcholem
Soláně (860 m n. m.) stojí Hofmanův ateliér, obrazárna jednoho
z nejvýznamnějších valašských malířů – Karla Hofmana, jehož
sochu najdeme při příchodu k hotelu Soláň. Autobusová zastávka
je – Čarták,sedlo, i se zastávkou cyklobusu. Trasa vhodná pro
kočárky.
Razítko se schovává pod QR kódem s těmito souřadnicemi:
49.3933383N, 18.2501425E. Razítko hledejte ve schránce mezi kmeny
stromů za pomníčkem Soláně. POZOR! Pro příchod k vrcholu Soláně
použijte cestu kolem vodárny. Odbočení z hřebenové asfaltové
cesty vlevo, nad ateliérem K. Hofmana. Louka není cesta!

Co navštívit v okolí
Galerie v přírodě na Soláni – Soláň má přízvisko Valašský Olymp
a říká se mu i vrch umělců, protože zde tvořili významní tvůrci
a jejich slavní hosté. Ze sochařských sympozií zde pod širým nebem
zůstaly malebné dřevěné sochy, najdete je podél naučné stezky
Přes hřeben Soláň.

VÍTE,
KOLIK U
MĚL
TVOŘILO CŮ
NA
SOLÁNI?
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Studánka Dubčí – Hovězí

Dubčí znamená les, ve kterém rostou převážně duby. Nedaleko
Hovězí jsou dubčí dvě, mezi nimi dva rybníky a lesy v sezoně
plné hub. V jednom z nich je studánka s velmi kvalitní, hygieniky
pravidelně kontrolovanou vodou. Voda je vhodná dokonce i pro
kojence. Studánku v roce 1947 vybudovali členové Klubu českých
turistů. Studánku hlídá „Dubčínek“, u jehož nohou najdete razítko
s tlapkou. Cca 200 m od studánky jsou dvě kaskádové nádrže se
„Třemi pohledy, při kterých jde o život“.
Dostupnost z centra Hovězí (autobus, vlak) cca 2 km, směrem
ke Vsetínu. Trasa vhodná pro kočárky.

Razítko se schovává pod QR kódem s těmito
souřadnicemi 49.3046289N, 18.0494736E.
Razítko hledejte u nohou skřítka Dubčínka.

Co navštívit v okolí
Bradovský jez – Z centra Hovězí proti proudu řeky Bečvy se
dostanete ke známému „Bradovskému jezu“, dříve oblíbenému
letovisku U Splavu s Valašskou kolibou.

MŮŽETE
SE
OSVĚŽI
T VODO
U
ZE STU
DÁNKY
…
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NS Klenov – Bystřička

Naučná stezka Klenov vede od přehrady (stanoviště busu, parkoviště)
nahoru po modré tur. značce. Výstup je poměrně náročný, cca 1 km.
Na stanovišti naučné stezky, kde je Jurovo razítko, nemusí být cíl
vašeho výletu, neboť skalní útvary se táhnou od tohoto stanoviště až
ke Skalnímu hradu na vrcholu Klenov nad přehradou Bystřička. Na
centrálním skalisku jsou dochovány záseky pro ukotvení trámů. Lze jej
snad ztotožnit s hradem Vreuntspergkem písemně doloženým r. 1308.
Hrad zanikl požárem na počátku 14. století. Ve 20. století byla na
potoku Bystřička vybudována stejnojmenná přehrada (1912).
Stanoviště naučné stezky č. 2 je ukryto pod QR kódem
s těmito souřadnicemi: 49.4185647N, 18.0282325E.
Razítko hledejte na druhé straně tabule č. 2 naučné
stezky.

Co navštívit v okolí
Přehrada Bystřička – Vodní nádrž byla na říčce Bystřička
vybudována v letech 1907–1912. Její mohutná hráz, vysoká
36 m a široká 170 m, zve k procházce a Bystřička nabízí i dobré
podmínky k vodnímu sportování, jako koupání, rybaření, jízdách
na lodičkách či paddleboardech. Naučná stezka Klenov (7 km).

TO BUD
ALE PO E
ŘÁDN
VÝŠLAP Ý
!
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Studánka v Příkrém

Ke studánce vede pěšina z rozcestí pod Vartovnou z liptálské strany.
Na pěšinu vás navede dřevěný ukazatel (120 m). O renovaci studánek
v této oblasti se stará liptálský rodák „Janek z Bařin“ a výsledky práce
tohoto šikovného řemeslníka hovoří samy za sebe. Dostupnost
na Vartovnu: ze Seninky, Pozděchova, či Jasenné, ale s kočárkem
pohodlná trasa z Liptálu. Nejkratší trasa ze Seninky (1,7 km), konečné
autobusu.

QR kód vás vede přímo ke studánce nebo sledujte
tyto souřadnice 49.2713500N, 17.9383200.
Razítko hledejte za horní hranou studánky.

Co navštívit v okolí
Naučné stezky v okolí Vartovny – NS Kobzáňův chodník, NS
Portášská, NS Vartovna, NS Chodníček k rozhledně.

OÁZA
KLIDU
PO
VARTOV D
NOU!
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Vařákovy paseky – Lačnov

Pomník na místě osady vypálené fašisty na sklonku druhé světové
války. Příslušníci wehrmachtu popravili čtyři z patnácti obyvatel
a osm z deseti domů vypálili, jako odvetu za zabitého německého
dělostřelce partyzány 2. května 1945. Dostupnost od muzea
Vařákových pasek na konci obce Lačnov je místo vzdálené 2,8 km
po lesní cestě. Značení: modrá Hornolidečská cyklomagistrála.
U muzea Vařákových pasek je dětské hřiště, další hřiště je na vaší
trase cca po 800 m u odbočky k Lačnovským skalám. Na trase je
několik přístřešků pro odpočinek.
QR kód vás přivede k pomníčku nebo sledujte tyto
souřadnice 49.2103839N, 17.9874333E.
Razítko se nalézá pod stříškou besídky v blízkosti
pomníčku.

Co navštívit v okolí
Muzeum Vařákových pasek – Výchozí místo je na konci
obce Lačnov, kde stojí muzeum Vařákových pasek, 500 m od
točny autobusu. V okolí možnost návštěvy Lačnovských skal,
památníku v obci Ploština či trail do Lidečka k Čertovým skalám
po NS Vařákovy paseky.

SKÁL
MUZEUM Y,
, HŘ
A BESÍD IŠTĚ
KY…
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Vodní nádrž Břucko

Díky Lesům ČR se rybníčky Břucko, pojmenované podle stejnojmenného
potoka, těší dobré kondici. Nejsou zarybněny, slouží proto jiným
vodním živočichům. Pro odpočinek slouží přístřešek na hrázi, kde
najdete razítko s tlapkou medvěda Jury. Jednoduchý je přístup od
autobusové zastávky (cca 300m) Na Hajdúškách s obslužností ze
Vsetína a Rožnova p. R. Trasa vhodná pro kočárky.
QR kód vás dovede k jezeru nebo sledujte tyto
souřadnice 49.4189253N, 18.0824122E.
Razítko naleznete skryto v besídce pod stříškou
u hráze.

Co navštívit v okolí
Santov – Na křižovatce u jezera Břucko se můžete napojit na zelenou
turistickou značku, která vás dovede na Santov, k pomníku padlých
partyzánů v roce 1944, roubené zvonici a horské hospodě. Hospoda
má otevřeno ve volné a sváteční dny.
Trasa je vhodná pro kočárky.

V JEZÍR
NEJSOU KU
RYBY
JENOM ,
KAČENY
!
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Vyhlídka lom – Horní Bečva

Trasa z parkoviště a zastávky busu vede nově vysázeným lesem
se směsicí místních druhů dřevin, které budou v budoucnu
sloužit jako arboretum. Cesty jsou vytvořeny z kamení místního
lomu, plošiny a kostky vybízející k pikniku. Vyhlídková plošina je
vymezena od okolí nízkými suchými zídkami (základy domu), které
vytvářejí rovinu mírně vyčnívající z rostlého terénu. Zídky slouží
také k posezení a vyhlídce západním směrem do údolí Bečvy přes
přehradní nádrž. Parkoviště a bus jsou 200m.
QR kód vás navede k lomu, souřadnice
49.4197758N, 18.3205436E.
Razítko naleznete u vstupu na vyhlídkovou plošinu
v kamenné zídce vpravo.

Co navštívit v okolí
Přehrada Horní Bečva – Přehrada byla postavena v roce 1947.
Má rozlohu 5 ha, hloubku 7 metrů a hráz je dlouhá 250 metrů.
V létě je vhodná k přírodnímu koupání s přístupem po travnatých
březích. V blízkosti přehrady je dobře vybavené dětské hřiště.

SKÁL
MUZEUM Y,
, HŘ
A BESÍD IŠTĚ
KY…
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Socha Čtenář
– Rožnov p. R.

Akademivký sochař Igor Kitzberger, který žije a tvoří v Rožnově
pod Radhoštěm, vzdává sochou Čtenáře hold Čeňku Kramolišovi
(1862 –1949), pedagogovi, prozaikovi a významnému vlastivědnému
pracovníkovi z Rožnova pod Radhoštěm. Socha Čtenáře stojí na místě
rodného domku Čeňka Kramoliše, 5 minut chůze od Masarykova
náměstí v Rožnově. Trasa vhodná i pro kočárky.
Razítko vystopujte pomocí QR kódu nebo sledujte
tyto souřadnice 49.4553736N, 18.1452042E.
Razítko hledejte v prostoru vlevo u sochy.

Co navštívit v okolí
Rožnov pod Radhoštěm – valašské tradice činí z Rožnova pod
Radhoštěm významné kulturní centrum, které nabízí nespočet zážitků
nejen ve Valašském muzeu v přírodě s přilehlým parkem, ale také
architektonický skvost, který letos slaví 10 let – Jurkovičova rozhledna.
Turistických atrakcí pro děti nabízí město
hned několik, od lanového centra přes
bazény, po známé Pohádkové lázně.

K NÁVŠ
ROŽNO TĚVĚ
VA
DEN NE JEDEN
STAČÍ…
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Stezka portáše Maliny

Poznejte lesní zvěř žijící v CHKO Beskydy a pokochejte se nejkrásnějším
výhledem do údolí Léskové z vrcholu sjezdovky Razula.
DOPORUČUJEME trasu můžeme jít v obou směrech a navázat tak na
další stezky. Po 1 km (pouze pro pěší, prudký kopec) se nachází stanoviště
s mravencem, kde je ukryto razítko, je asi ve 2/3 sjezdovky, zpět se můžete
vydat po stezce s QR kódy nebo po trase Hledej poklad na Razule. Stezka
portáše Maliny začíná u Bistra Razula ve Velkých Karlovicích. Dostupnost od
autobusové zastávky Velké Karlovice – Léskové, hotel Razula je cca 150 m.
Na stanoviště s mravencem vás navede QR kód,
či souřadnice: 49.3633833N, 18.3564833E.
Razítko je ukryto ze zadní strany držáku
s mravencem.

Co navštívit v okolí
Rozhledna Miloňová – Dřevěná věž o výšce 24 metrů stojí na kamenné
podestě. Vyhlídková plošina umístěná 20 metrů nad okolním terénem
umožňuje kruhový výhled do okolní krajiny.
K rozhledně můžete dojít například po zeleném
turistickém okruhu. Na okruh se můžete napojit také
na rozcestí přímo nad hotelem Lanterna, vrcholu
sjezdovky Galik. Odsud je rozhledna vzdálena 2 km.

NA NAU
ČNÝC
STEZKÁ H
VALACH CH
Y.C
ZABAVÍT Z SE
E CELÝ
DEN!
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Andělíček u Jelenovské

Památník Andělíček leží v lesích u Valašských Klobouk, kde dodnes kolemjdoucím
připomíná krušné časy, které zdejší lidé zažívali během vojenských loupeživých
vpádů Tatarů, Turků a Uhrů. Krutí nájezdníci pronikali na Moravu přes Vlárský průsmyk
v 17. a na počátku 18. století. Drancovali, kradli, odváděli zajatce do otroctví, vesnice
vypalovali. Obyvatelé se proto před jejich nájezdy ukrývali v lesích, mimo jiné
i v místech památníku Andělíček. Jeho autorem je Jaroslav Jaroš, který jej vytesal v roce
1936. K pomníku se dostanete od hotelu Jelenovská po zelené tur. značce. Cca po
1,2 km odbočte prudce dolů doleva a po 200 m doprava po svážnici. Po 200 m nad
pravou zatáčkou stojí pomník. Od zelené značky k pomníku je trasa speciálně značená.

Razítko vystopujte pomocí QR kódu nebo sledujte
tyto souřadnice 49.1173464N, 18.0046950E.
Razítko najdete v obalu za pomníkem.

Co navštívit v okolí
Rozhledna Královec – Celodřevěná rozhledna na protějším vrcholu Královec se tyčí
v nadmořské výšce 655 m. Sama je vysoká 22 m a dovolí vám vystoupat na plošinu ve
výšce 18 m. Odsud se vám naskytnou nádherné výhledy na Valašské Klobouky, krajinu
Bílých Karpat, Vizovických vrchů a Javorníků. Rozhledna je dostupná pěšky po naučné
stezce vedoucí od klobouckých rybníků či lesní pěšinou od rekreačního střediska Královec.
Výzva Regionální hry – V chatové oblasti na Jelenovské, konkrétně u chaty Karpathia,
má medvěd Jura svoji dřevěnou sochu. – vyfoťte se u ní a obrázek se jménem pošlete
na adresu regionalnihra@gmail.com, dostanete se do slosování o supercenu.

VYFOŤ
SE SE M
N
A FOTO OU
POŠLI
NA EMA
IL!
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Rusava – Hořansko

Dominantou obce Rusava a její části Hořansko, je katolický kostel
Povýšení Sv. Kříže. Ten byl na kopci pod někdejším hradem Skalným
postaven společně s farou a školou v roce 1774 na základě dekretů
Marie Terezie. Výzdobu realizovali prostí a věřící lidé. Před vchodem
stráží vysoká socha Panny Marie Lurdské. Na Hořansku se rozléhá
také evropsky významná přírodní lokalita s postupně zarůstajícími
smilkovými trávníky s až horským charakterem.
Dostupnost autobusová zastávka Rusava – Hořansko.
Kostel najdete pomocí QR kódu nebo sledujte tyto
souřadnice 49.3551172N, 17.7010233E.
Razítko je umístěno v autobusové zastávce pod
kostelem.

Co navštívit v okolí
Okolí Rusavy – Přímo v Rusavě naleznete „Kašparovu vilu“ (1932), sídlo
ilustrátora Adolfa Kašpara. V dolní části obce ve druhém patře obecního
úřadu Rusava je místní muzeum, které představuje tradiční způsob života této
rázovité valašské obce. Kdo má rád výšlapy, může se vydat od hotelu Rusava
na známé vyhlídkové místo Pardus s odpočívadly a ohništěm. Z Hořanska se
po modré turistické značce po zhruba 1,6 km dostanete k vyhlídce Skalný
s několika skalními útvary. Po stejné značce dále dojdete po dalších 2 km na
poutní místo Svatý Hostýn.

NA HOS
TÝN
JE TO
KOUSEK
!

19

Galerie soch – Pluskovec

Návštěvníci malebného centra Velkých Karlovic se nemusí spokojit
jen s návštěvou Karlovského muzea a dřevěného kostelíku pod
železniční tratí, ale své duševní obzory mohou obohatit také prohlídkou
nádherných dřevěných soch od valašských uměleleckých řezbářů. Tato
galerie soch vznikla při setkání umělců na sochařském řezbáriu a je
rozmístěna ve svahu pod širým nebem hned pod rázovitou hospodou
Kyčerka v blízkém údolí Pluskovec. Galerie je všem obdivovatelům
volně přístupna. Plejáda originálních dřevěných výtvorů začíná už dole
u silnice vedle valašských chalup a penzionu Gaudeamus a můžete se tu
setkat například s pravým valašským drakem. Dostupnost je od vlakové
zastávky „Velké Karlovice – zastávka“ cca 1 km, (po žluté tur. značce).
Razítko vystopujte pomocí QR kódu nebo sledujte
tyto souřadnice 49.3522775N, 18.2939369E.
Razítko hledej pod krovem na levé straně sousoší
„Večeře Páně“ pod kaplí sv. Huberta.

Co navštívit v okolí
Resort Kyčera – Budete-li pokračovat dál po cestě proti proudu
potoka Pluskovec, žlutou turistickou značkou se dostanete
k Vodnímu světu a nově taky k Dětskému světu Resortu Kyčerka.

ZÁBAV
VODĚ I A VE
NA S
V PLUS UCHU
KOVCI!
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Tesák

Od autobusové zastávky Tesák (tur. chata), kde se nachází i parkoviště, projdete
kolem místa, kde stávala legendární turistická chata Tesák, která na konci ledna
kompletně vyhořela. Náhradní provoz restaurace a občerstvení je v protější
chatě a pak i u mobilního stánku za příznivého počasí. Dále po zelené turistické
značce projdete kolem přírodní památky Nádrž Tesák, ve které se zdržuje
čolek karpatský. Pokračujte po zelené lesem kolem několika chat až ke cvičné
louce skiareálu Tesák. Zde se vám otevře úžasný výhled na Hostýnské vrchy
a Valašsko. Uvidíte i rozhlednu Maruška. Trasa je vhodná pro kočárky.
Na vyhlídku vás dovede QR kód nebo sledujte tyto
souřadnice 49.3688483N, 17.7823456E.
Razítko s tlapkou najdete v dutině stromu asi 5 m
vpravo od dřevěných budek nad sjezdovkou.

Co navštívit v okolí
Okolí Tesáku – Tesák je rozcestníkem několika významných pěších
a cyklistických tras. Ke Svatému Hostýnu, dominantě Hostýnských vrchů,
vede z Tesáku krásná hřebenová trasa dlouhá zhruba 8 km. Vydejte se po
zelené turistické značce kolem Machovy studánky (0,4 km), památnému
místu Tří hraničních kamenů (1,8 km) až k nejznámějšímu poutnímu místu na
Moravě. Opačným směrem se můžete vydat také po žluté turistické značce
k nejvyššímu vrcholu Hostýnských vrchů, Kelčskému Javorníku, na kterém
stojí stejnojmenná rozhledna.

UŽ O
PRVNÍ R D
EPUBL
JE TESÁ IKY
VYHLED K
ÁVANÝ
CÍL!

Seznam Informačních center, kde si můžete koupit herní brožuru
s magnetkou regionální hry. Zde můžete odevzdat slosovací kupón hry.
Turistické informační centrum Vsetín
Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín
Tel.: +420 575 755 144, +420 575 755 111
E-mail: ic.vsetin@mvk.cz
Web: www.ic-vsetin.cz
Informační centrum Velké Karlovice
Velké Karlovice 299, 756 06 Velké Karlovice
Tel.: +420 571 444 039
E-mail: icentrum@velkekarlovice.cz
Web: www.velkekarlovice.cz
Informační centrum Zvonice Soláň
Bzové 325, 756 05 Karolinka
Tel.: +420 571 644 027, +420 604 824 274
E-mail: zvonice.info@seznam.cz
Web: www.zvonice.eu
Informační centrum Karolinka
Muzeum sklářství a Galerie muzea sklářství
Nábřežní 545, 756 05 Karolinka
Tel.: +420 739 322 851
E-mail: ic@mukarolinka.cz
Web: www.karolika.cz
Informační centrum Nový Hrozenkov
Nový Hrozenkov 451, 756 04 Nový Hrozenkov
Tel.: +420 571 451 806, +420 606 783 442
E-mail: icnovyhrozenkov@seznam.cz
Web: www.novyhrozenkov.cz
Informační centrum Horní Lideč
Horní Lideč 370, 756 12 Horní Lideč
Tel.: +420 737 701 047
E-mail: betlem@hornilidec.cz
Web: www.betlemhornilidec.cz
Informační centrum a Icafé Zašová
Zašová 809, 756 51 Zašová
Tel.: +420 734 447 239
E-mail: icafe@zasova.cz
Web: www.zasova.cz
Informační centrum Prostřední Bečva
Prostřední Bečva 272
756 56 Prostřední Bečva
Tel.: +420 571 643 229
E-mail: obec@prostrednibecva.cz
Web: www.prostrednibecva.cz

Informační centrum Horní Bečva
Horní Bečva 544, 756 57 Horní Bečva
Tel.: +420 571 645 249
E-mail: ic@hornibecva.cz
Web: www.hornibecva.cz
Informační centrum Valašské Klobouky
Masarykovo náměstí 103
766 01 Valašské Klobouky
Tel.: +420 577 311 150
E-mail: infocentrum@mu-vk.cz
Web: www.klobuckeicko.cz
Městské IC Bystřice pod Hostýnem
Pod Platany 2, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Tel.: +420 573 501 901
E-mail: info@mubph.cz
Web: www.bystriceph.cz
Turistické informační centrum Vizovice
Nám. T. G. Masaryka 1008, 76312 Vizovice
Tel.: +420577 599 110
E-mail: infocentrumvizovice@dkvizovice.cz
Web: www.dkvizovice.cz
Turistické informační centrum
Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 131
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: +420 571 652 444
E-mail: ic@roznov.cz
Web: www.visitroznov.cz
Turistické informační centrum
Valašské Meziříčí
Komenského 169, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: +420 571 684 558, +420 775 109 809
E-mail: info@info-vm.cz
Web: www.info-vm.cz

Poznávejte Valašsko
www.visit-valassko.cz
Cena: 25 Kč

Rožnov pod Radhoštěm

Valašské Meziříčí

