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A. TRATĚJIZERSKEP
́ ADESAT
́ KY
Lyžařský běžecký areál známý jako Jizer ská lyžařská magistraĺ a poskytuje dnes již
200 km strojově upravovaných tras, kte rými můžete procestovat na běžkách celé
Jizerské hory. Centraĺ ní čaś t Jizerskyć h hor
má charakter nah
́ orní plošiny, a lyžovat tu
zvlad
́ nou i začin
́ ajić í běžkaři a děti.

foto: Shutterstock (748545640)

B. V ROLIZAV
́ ODNIK
́ ANAHORNIC
́ H
MISEČKAC
́ H
Žádný vášnivý běžkař by si neměl nechat
ujít sportovní zážitek v podobě perfektně
upravenýc h běžeckýc h trati ́ pro klasiku
i bruslení v běžeckem
́ areaĺ u na Hornić h Mísečkać h. Jedná se o jeden z nejkraś nějšić h
běžkařskyć h stadionů u nás. Už první po hled na zasněženou horu Kotel Vás zce la jistě osloví. Tratě splňuji ́ parametry pro
světový pohár a jsou v délkách 1,5 km;
2 km; 3 km; 5 km; 7,5 km a 10 km.
C. NEJDELŠIO
́ SVĚTLENYO
́ KRUHPRO
BĚŽKAŘEV ORLICKEM
́ ZAH
́ OŘÍ
V Orlickem
́ Zah
́ oří na Rychnovsku naleznete
4,5 kilometru dlouhý běžkařský okruh, který
je nejdelší osvětlenou tratí pro běžecké lyžovan
́ i.́ Trať je obousměrná s up
́ ravou pro klasiku i brusleni.́ Dik
́ y minimaĺ nim
́ u převyš́ ení
je trať vhodná pro rodiny s dětmi i začin
́ ajić í
běžkaře.
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D. POHAD
́ KOVEO
́ KRUHY
V RYCHLEBSKYC
́ HHORAC
́ H
Různě náročné nejlépe upravované trasy
v Jesenik
́ ać h, které každoročně lak
́ ají milov niḱ y běžeckeh
́ o lyžovan
́ í nejen z Česka, ale
i Polska, nabiź í mnoho romantickyć h zaḱ outi,́ kraś né vyh
́ ledy i hluboké ud
́ oli.́ Celkově si
milovnić i biĺ é stopy mohou užit́ 60 km tratí
upravenyć h pro klasiku i brusleni.́
E. BESKYDSKAL
́ YŽAŘSKAM
́ AGISTRAL
́ A
Beskydská magistraĺ a představuje unikat́ ní
siť́ upravovanyć h běžeckyć h tras v Beskydech. Propojeny jsou zde upravované trasy
o deĺ ce 300 km v 9 lokalitać h po celyć h Beskydech. Asi nejkraś nější a nejlep
́ e upravovanou tratí v Beskydech je trasa z Pusteven
na Martiňaḱ a zpět. Trať dlouhá 16 km vede
tem
́ ěř vyh
́ radně po rovině. Jedinou vyj́ imkou
jsou dva prudší sjezdy na začat́ ku trasy.
F. NABĚŽKYOKOLOOLOMOUCE
Nedaleko Olomouce můžete využít oblí benou 20 km běžkařskou trasu vedoucí
z Domašova nad Bystřicí nebo Moravsk eh
́ o
Berouna, přes Jiv
́ ovou a Pohořany k Radi-́
kovu a Sv. Kopečku. Další udržované tratě

najdete v případě příznivého počasí také
v Hlubočkać h, Protivanově a Malem
́ Hradisku, v Drahanech i Kladkać h u Konice.
G. V SUDETECHJEBĚŽECK YC
́ HTRATÍ
DOSTATEK
Již samotné naź vy dvou nejznam
́ ějšić h sudetskyć h vrcholů – Sněžka a Kr aĺ ický Sněžnik
́ – slibuji,́ že milovnić i sněhu se nebudou
nudit. V Sudetech je sněhu i ly žařskyć h tratí
dostatek. Těch druhyć h přibyv
́ á každý rok.
A prav
́ ě dik
́ y rozvij́ ené infrastruktuře a bohaté nabid
́ ce ubytovan
́ í a gastronomie je jih
Dolnih
́ o Slezska jednou z nejpopulaŕ nějšić h
destinací aktivní turistiky v zimnim
́ obdobi.́
H. BĚŽECKET
́ RASYV TĚŠIN
́ SKEM
́
SLEZSKU
Věřte tomu, že v Těšin
́ skyć h Beskydech je
pro Vás připraveno víc než 100 Km upra vených běžeckyć h stop, kde si přijdou určitě na sve,́ všechny věkové skupiny, včetně
rodičů s dětmi. Můžete nastoupit napřik
́ lad
přim
́ o ve Ski areaĺ u Mosty u Jablunkova. Trasy vedou z Mostů u Jablunkova dv ěmi směry: do Jablunkova a k hranici se Slovenskem,
přes Gírovou na Hrčavu a nebo do obce
Bukovec. Zajim
́ avá běžkařská trasa je také
Hřebenovka Javorový vrch, která má deĺ ku
21 km a začin
́ á na Javorovem
́ vrchu a vede
přes Velký Javorovy,́ Ropici, Velký Lipovy,́
Ropičku, Chata Ropička, Řeku, Gutsk é sedlo
a končí opět pod Javorovym
́ vrchem.
I. V ZIMĚOKOLOBISKUPSKEK
́ UPY
Zlatohorská vrchovina je protkan
́ a sit́ í turistickyć h tras v deĺ ce 80 km, které jsou celoročně schůdne.́ V zimě si můž ete vyzkoušet své síly v běžeckém lyžování a vybrat
si některou z tras: tři se nachaź ejí v masivu Parkové hory, zvané taktéž Chrabrého
hora, dvě v masivu Biskupské kupy a jedna
v Głuchołazić h. Trasy mají 2 až 7 km a nabiź ejí různý stupeň obtiž́ nosti.
J. BĚŽECKET
́ RATĚV BESKYDECH
Nadšenci pro běžecké lyžování nebudou
zklaman
́ i, zejmen
́ a v oblasti Magurka Wilkowicka (Beskid Mały), kde byly vytvořeny
běžecké trasy, které splňují mezinárodní
standardy (běžkařské tratě mají schvále ní PZN a FIS). Stojí za zmin
́ ku,že lyžařské
tradice Magurky Wilkowicky jsou tem
́ ěř 100
let stare,́ jejich historii iniciovala arcivev
́ odkyně Maria Teresa Habsburg.
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BĚŽKAŘSKES
́ TOPY,KTERES
́ IV JESENIK
́
Když vládce jesenických hor Praděd
předá na několik měsíců své žezlo
Paní Zimě, Jeseníky se promění v pohádkovou říši. Její úchvatné scenerie
si rozhodně nenechte ujít prostřed nictvím 300 kilometrů upravovaných
běžeckých tras.

JESENICKAL
́ YŽ AŘSKÁ
MAGISTRAL
́ A

Pomyslnou páteří zimních Jeseníků je
tzv. Jesenická lyžařská magistraĺ a spojující vyć hod jesenických hor se sou sednim
́ i Rychlebskym
́ i horami a Kr aĺ ic-

AC
́ HNEMŮŽETENECHATUJIT
́

kym
́ Sněžniḱ em. Naŕ uživí vyznavači biĺ é
stopy a zimní krajiny mohou její tem
́ ěř
stokilometrovou délku díky výhodnému rozmiś tění horsk yć h chat zvlad
́ nout
celou tzv. nalehko, jen s nejnutnějším
denní m občerstvení m a oblečení m .
Ovšem výjimečné zážitky si můžete

dopřát i v lyžařských okruzích, které
hravě zvlad
́ nete jako jednodenní vyĺ et.

KOLEMOBDIVOVANÉ
ELEKTRAR
́ NY

Mezi exkluzivní zimní výlety v Jesení k á c h patři ́ bezpochyby ná vštěva
Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé
Stran
́ ě. Pohled na jej í zamrzlou hladinu,
která se nachaź í v nadmořské výšce
1348 metrů, a okouzlující zasněžené
hory kolem jsou slovy tem
́ ěř nepopsatelné. Okruh kolem nádrže je upravo van
́ v deĺ ce 2,85 km. Vyjet k němu lze
lanovkou z areaĺ u v Koutech nad Desnou, zdatnější se k n ěmu mohou dostat
po běžkařské trase Medvědí hora, která
začíná přímo u dolní stanice lanovky.
Jedinečné vyh
́ ledy po Pradědově zimní řiš́ i nabiź í také 15kilometrový okruh
Mravenečnik
́ , který je se zmiňovanym
́ i
trasami propojen u horní stanice la novky.

BĚŽKAŘSKYR
́ AJ́
V OKOLIP
́ APRSKU

Nejoblib
́ enějšim
́ ciĺ em lyžnik
́ ů v celyć h
Rychlebskyć h horać h je chata Paprsek,
která leží na hlavní hř ebenové trase vedoucí od Kraĺ ickeh
́ o Sněžnik
́ u na Ramzovou. V zimě široko daleko nenajdete
lep
́ e upravenou siť́ běžkař skyć h okruhů,
z nichž některé zní opravdu pohad
́ kově: Pralinka, Pohad
́ ka, Medv ědí bouda.

KAMV JESENIK
́ AC
́ H,KDYŽ
SEVAM
́ NECHCENASNIH
́
Když počasí nepřeje nebo na rado vánky na sněhu schází síly, rozhod ně nezůstávejte pod peřinou. U nás
v Jeseníkách si totiž den s rodinou
užijete i v báječných zábavních centrech a energii načerpáte v nejlepších
wellness zařízeních Česka.

PRADĚDOVO
BAJ́ EČNEM
́ UZEUM

Jste-li v Jeseníkách na návštěvě spo lečně s dětmi, rozhodně nevynechejte
Pradědovo muzeum v Bludově u Šumperka. V mile zrekonstruovaném venkovském stavení je totiž ukryto 600
m2 zábavního parku. Velkorysý herní
prostor v podobě jesenick é vesničky doplňuje poznávací hra Praděde, nezlob
se!, batolaŕ na pro nejmenší nav
́ štěvniḱ y
a v neposlední řadě ut́ ulná samoobsluž
ná kavaŕ nička nejen pro mam
́ y a tat́ y.

NAOKAMŽIK
PROFESIONAL
́ NIM
́
LYŽ AŘEM

Největšími lákadly Sportovně zábav nih
́ o centra v Bělé pod Pradědem jsou
dva profesionální lyžařské trenažér y,
na nichž si můžete vyzkoušet závod ní tratě světového poháru v alpském
lyžování nebo ty biatlonové. Naopak
děti budou jistě nadšené z boulde ringové stěny, pískoviště se stopami
zví ř at v životni ́ velikosti či herní c h
panelů, které je provedou jesenickou
přírodou. Ta nejmenší dítka se vyřádí
na provazové cestě zakončené
skluzavkou a balónkovým koupalištěm.

JESENICKEÚ
́ NIKOVEH
́ RY

Jesenické un
́ ikovky vam
́ rozhodně pro cvičí mozkové zav
́ ity a na maximum zapojí intuici i tym
́ oveh
́ o ducha. Prostřednictvim
́ un
́ ikové miś tnosti v Jeseniḱ u se
ocitnete v kancelař́ i cestovní agentury,
ve které není radno byt́ opravdu dlou ho. Ve Velkyć h Losinać h se přenesete

dokonce až do dob, kdy Řim
́ ané a Kartaginci mezi sebou bojovali o moc nad
celym
́ Středomořim
́ . Naopak šumperská
Pevnost Exit nabiź í “Vyloupení naŕ odní
banky“. Únikovka na Rejviź e vaś zave de do baj́ neh
́ o města Hunohradu, a to
těsně před jeho zmizenim
́ pod hladinou
Velkeh
́ o mechoveh
́ o jeziŕ ka.

AKVACENTRUM,KTERÉ
PŘIJ́ EMNĚPŘEKVAPÍ

Wellness centrum v Bruntále nepatří
mezi ty největší u nás, přesto nabízí
vskutku kvalitní služby a vyžiti.́
Vedle 25metroveh
́ o bazen
́ u se šesti
drahami pro kondiční plavání můžete
využít teplejší relaxační bazén s ma sážními lavicemi a tryskami, z něhož
lze 365 dní v roce vyplavat do venkovní
divoké řeky. K dispozici jsou také dvě
vířivky nebo aromatické parní sauny
oddělené pro dam
́ y a pan
́ y. Hravějšim
́
určitě neunikne přítomnost stometroveh
́ o kryteh
́ o tobogan
́ u. Nejmenší děti
si vyhrají v dě tskem
́ brouzdališti. A po zor, slaná voda bez chlóru ve všech
bazen
́ ech je přij́ emnou samozřejmosti.́

S nimi jsou spojeny vyh
́ ledy k Šeraḱ u,
Kraĺ ickem
́ u Sněžnik
́ u a samozřejmě do
polské čaś ti Rychleb. Kromě dokonale
upravované sítě běžeckých tratí, jejíž
deĺ ka se pohybuje kolem 60 kilometrů,
si na Paprsku rozhodně nenechte ujít
tamní vyhlaš́ ené borůvkové knedlik
́ y.

NADOHLEDKR AL
́ ICKEM
́ U
SNĚŽNIK
́ U

Údolí řeky Moravy a okolní nádherná
panoramata máte jako na dlani z bílé
stopy od chaty Slaměnka vedoucí do
Dolní Moravy. Tato část Jesenické ly žařské magistrály se vine vysoko nad
ud
́ olim
́ ve svazić h kraĺ ickyć h tisić ovek
Slamnik
́ u, Podbělky a Sušiny a můžete si ji vychutnat jako vydatný okruh
s vyć hodiskem i ciĺ em v Dolní Moravě.

NOVEO
́ KRUHYU ÚŽ ASU
A PODŠINDELNOU

Nový lyžařský okruh je od letošní sezony vyznačen ve skiareálu v Hynčicích
pod Sušinou. Dvoukilometrový okruh
na dohled rybní k u Úža s a Stří b rne ́
Twiggy je ideaĺ ní pro běžkovan
́ í s nejmenšim
́ i. Novinku pro běžkař e připravili
také na Červenohorskem
́ sedle. Tamní
cirka pětikilometrový okruh se ze zna-́
mé stopy k V řesové studan
́ ce stač́ í pod
Šindelnou horu a vrací se zpět na Červenohorské sedlo.

JESENIK
́ YSENAZIMNÍ
SEZÓNUVYZBROJILY
Po Jeseníkách, Rychlebských horách a
Králickém Sněžníku je rozeseto pětapadesát lyžařských areálů, které ná vštěvníkům nabízí desítky kilometrů
sjezdovek všech obtížností. Každoročně své služby modernizují a zdokonalují. Ani letošní sezona není výjimkou.

NEJVĚTŠIL
́ AK
́ ADLA
PŘICHYSTALINA
DOLNIM
́ ORAVĚ

Nejžhavější novinkou letošního roku
je nejdelší bobová dráha v Česku a
druhá nejdelší v Evropě, která vznik la v resortu Dolní Morava. Na bobové
dráze můžete jet až padesátikilomet rovou rychlosti,́ při převyš́ ení 364 metrů mimo jiné prosvištit́ e 25 zatač́ ek, z
nichž jedna má 360 stupňů a leží ve
vyš́ ce 12 metrů nad zemi.́ Na trati vaś

ovšem čeká také průjezd osmičkovou
smyčkou nebo podzemnim
́ tunelem.
Na Dolní Moravě se můžete stat́ také
skutečnými lyžařskými fajnšmekry a
vychutnat si první stopu na svahu dřiv
́
než kdokoli jiny.́ Jen pro vaś může byt́
spuštěna sedačková lanovka Sněž nik
́ a
jen vy si v doprovodu instruktora užije te dokonalý manšestr. Takov á možnost
se vam
́ na Dolní Moravě nabiź í každý
viḱ end, v přip
́ adě zaj́ mu si můžete rezervovat jiný termin
́ .

Alfou a omegou spokojenyć h lyžařů je
předevšim
́ zasněžený a dokonale upravený svah. Lyžařská střediska proto
také letos investovala do zasněžovací

techniky, nebo rozšiřovala sjezdovky.
V lyžařském středisku Miroslav v Li pové-lázních vyřešili zkvalitnění sněhový c h podmí n ek proná j mem dvou
nejmodernějších sněžnyć h děl, která
doplní vlastní stav
́ ajić í techniku. Umělému zasněžování věnovali pozornost
v areaĺ u na Ramzové a rozšiř́ ili rozvody vody. V Přemyslově rekonstruovali
čerpací stanici a pořid
́ ili nová vyk
́ onná
čerpadla. Tamní sjezdovky nadto prošly
teren
́ nim
́ i up
́ ravami včetně optimalizace jejich sklonu. Rozšíření se dočkala
spojka mezi hlavními sjezdovkami na
Dolní Moravě, svahy v Kunčicić h nebo
také na Červenohorské m sedle. Na
Sedle se mimo jiné pustí druhým rokem do budov an
́ í opravdu nabušeneh
́ o
snowparku na jižnić h svazić h areaĺ u.

ry relaxačního bazénu a dokonalým
saunovým světem, tak i precizní péčí
fyzioterapeutů a maseŕ ů. Součaś tí we -

llness jsou ovšem i luxusní pivní laź ně
se zam
́ eckym
́ pivem Albert, do kter yć h
sobotin
́ ští přidav
́ ají tajnou přiś adu.

MODERNIZACE
ZASNĚŽOVAN
́ IÍ
ÚPRAVYSVAHŮ

ZALEČ
́ IVOUVODOU
DOTERMAL
́ Ů

Unikat́ ní termaĺ ní park ve Velkyć h Losinać h jako jediný v České republice na biź í relaxační a regenerační vodní svět
s bazény napouštěnými přírodní ter maĺ ní vodou. Nenechte si rozhodně ujit́
blahodaŕ né uč́ inky leč́ ivé vody, dokonalý
odpočinek a možnost zab
́ avy pro malé
i velke.́ Kromě devit́ i baz en
́ ů nechybí ani
řad
́ ění na tobogan
́ ech, vyzkoušet mů žete vnitřni,́ 40metrovy,́ nebo venkovní
tobogan
́ o deĺ ce 45 metrů.

LUXUSNIA
́ JEDINEČNÉ
WELLNESSSIDONIE

Věřte, že touhu po blahodárném od počinku a načerpání sil spojené s nevšedním zážitkem vám splní luxusní

a jedinečné wellness, jenž je součástí
zam
́ eckeh
́ o resortu v Sobotin
́ ě. Oslovi,́
jak velkorysym
́ i a jedinečnym
́ i prosto-
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VAN
́ OČNIT
́ RHY
V OLOMOUCI
22. 11.–23. 12. 2019

Van
́ oční trhy jsou tradiční akce s neopakovatelnou atmosfeŕ ou uprostřed historické
Olomouce. Můžete se těšit na bohayt́
program s populaŕ nim
́ i skupinami všech
žan
́ rů, divadlem pro mal é i velke,́ adventní
zvyky, dobové atrakce, vyřezav́ aný betlem
́
i zpiv́ an
́ í koled. Vyŕ obky spojené s Van
́ oci
a zimou, bohaté občerstvení a vyhlaš́ ený
punč nabid
́ ne vić e než stovka stan
́ ků.
Olomouc je po Praze nejrozsáhlejší
městskou pamat́ kovou rezervací v ČR.

Právě proto je městočasto označo váno jako „malá Praha“. Olomoucká
dominanta, Sloup Nejsvětější Trojice,
je od roku 2000 na seznamu pamat́ ek
UNESCO. Turistický průvodce Lonely
Planet Olomouc označil jako č. 1 skrytyć h pokladů Evropy (50 Secret Gems
of Europe) a The New York Times jako
nejlepší alternativu k návštěvě přepl něné Prahy.
www.vanocnitrhy.eu

VAN
́ OČNIP
́ ROHLID
́ KYOLOMOUCKEZ
́ OO
O prohlídku nejnavštěvovanějšího tu ristickeh
́ o ciĺ e regionu Střední Morava,
Zoo Olomouc, nepřijdete ani v průběhu
van
́ očnić h svat́ ků. Pro nav
́ štěvnik
́ y jsou
totiž, stejně jako každý rok, připraveny
speciaĺ ní komentované večerní v an
́ oční
prohlídky. Olomoucká zoologická za hrada se pyšní řadou rarit. Například
potemnělý pavilon netopýrů, osvětlen
pouze hvězdnou oblohou a několika
maĺ o bodovym
́ i barevnym
́ i světly, poskytuje zázemí zvířatům s noční akti vitou, především pak velmi vzácným
kalonům zlatym
́ . Uvidit́ e take,́ jak společně žijí vlci a medvědi, projdete se
otevřenym
́ vyb
́ ěhem makaků červenolícić h nebo nov ě vybudovanym
́ africkym
́
pavilonem Kalahari. Dalšim
́ zpestř enim
́
olomoucké zoo je velk ý vyb
́ ěh gepardů
či rysů, jejichž chov zde má již dlouhou
tradici. Zoo se rovněž pyšní uś pěšnym
́
chovem levhartů mandžuských, kteří
jsou jedněmi z nejvzać nějšić h kočkovityć h šelem na světě.
www.zoo-olomouc.cz

JIZ
́ DAVEFORMANSK YC
́ H
VOZECH
Turistická novinkaroku2019!

V zimě i v let́ ě si nově můžete uživ́ at
jízdu ve formanských vozech. Na vý běr mat́ e 3 okruhy, které vaś provedou
kraś nou přiŕ odou CHKO Litovelské Pomoraví a představí vám typickou ha nać kou krajinu. Během jiź dy se dozvit́ e
zajim
́ avosti o miś tnim
́ folklóru i krajině,

otestujete své znalosti hanać keh
́ o nař́ ečí
a ochutnat́ e regionaĺ ní speciality. Oba
dva vozy s maximaĺ ní kapacitou 12 a 22
osob jsou bezbariérove.́ Žádný hendi kep tudiž́ není překaž́ kou k tomu, užit́ si
zab
́ avnou jiź du plnou zaž́ itků! Naś tupní
miś to najdete v Horce nad Moravou.
www.formanskevozy.cz

ZALYŽUJTESIS CELOURODINOUJEN
PAR
́ KILOMETRŮODOLOMOUCE
Stačí vyrazit jen 20 km za Olomouc
a narazit́ e hned na dva ly žařské areaĺ y.
V Hlubočkách a místní části Hru bá Voda si vyzkoušíte sjezdové tratě
s modrou a červenou obtiž́ nosti,́ upra-

vené běžecké trasy nebo celoroční bo bovou dráhu. Využít zde můžete také
lyžařskou a snowboardovou školu, půjčovnu lyžařskeh
́ o vybaveni,́ hospůdku
s občerstvením a wellness centrum.

Na Střední Moravě najdete dalších 5
menšić h skiareaĺ ů vhodný ch pro rodiny
s dětmi a men
́ ě zkušené lyžaře.
www.strednimorava-tourism.cz

OLOMOUCKÉ
MASOPUSTNIV
́ ESELÍ
15. 2. 2020

Nezapomenutelný zaž́ itek a živé obrazy z dějin masopustnih
́ o veseli!́
Město Olomouc se rozhodlo obnovit
starobylou tradici Masopustu, a o živit tak
historické centrum v průběhu zimnih
́ o

obdobi.́ Nav
́ štěvnić i se mohou těšit na
folklórní tance, cimbaĺ ovou muziku a regionaĺ ní produkty. Vrcholem programu
je pak zabij́ ačka přim
́ o na nam
́ ěstí a masopustní průvod plný barevných masek.
www.tourism.olomouc.eu

VYC
́ HODNÍ ČECHY
www.vychodni-cechy.info

PARDUBICKÝ KRAJ
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POŘAD
́ NAL
́ YŽ OVAČKAA RELAXV ORLICK YC
́ HHORAC
́ H
Zima je „konečně“ tu. Chcete si ji
opravdu užít? Jestli ano, na nic ne čekejte, sbalte si věci a vydejte se do
Orlických hor.
Tato oblast, kter á je přim
́ o jako stvo řená pro v šechny fanoušky zimy a zimnić h sportů, se rozklad
́ á na uź emí Pardubickeh
́ o a Kraĺ oveh
́ radeckeh
́ o kraje.
Jedná se o velkou vyh
́ odu, protože pro
vaś „zimni“́ vyĺ ety do okolí budou bliź ko
bez ohledu na to, v jakem
́ kraji zrovna
jste. Zkrat́ ka z „Orliček“ budete mit́ V y-́
chodní Čechy jako na dlani.
Pořad
́ nou lyžovačku můžete zažit́ na
mnoha miś tech. Ta vůbec „nejproﬂak
́lejší“ jsou Deštné v Orlických horách,
Červená Voda a Čenkovice. Až do některeh
́ o z center dorazit́ e, rozhodně nebude litovat. Deštne,́ které je největšim
́
střediskem zimnić h sportů v Orlickyć h
horać h, vaś prostě nadchne. K dispozici
vám bude šest sjezdovyć h tratí různé
náročnosti. Nahoru na kopec vás vy táhne některý ze sedmi vleků anebo
sedačková lanovka. Pro děti je v Deštném k dispozici Yettiho hřiště. Takže,
milí rodiče, těšte se na zasloužený odpočinek, protože se nejen děti dobře
pobavi,́ ale hlavně se i unavi…
́
Vynikajić í podmin
́ ky pro rodiny s dě -t
mi najdete také na Bukové hoře z obou
stran – jak ze strany Červené Vody, tak

i z Čenkovic. Celkem se tu nachaź í 11
sjezdovek různé naŕ očnosti v četně jedné speciaĺ ni,́ která je upravena pro malé
„lyžníky“. Pro náročnější lyžaře jsou
k dispozici tři zóny snowparků, kteeŕ
nabiź í různé variace skoků a překaž́ ek.
Jinak mějte na pamě ti, že kolem Bukov é
hory vede spousta kvalitních běžkařskyć h trati.́ Dohromady se jedná o vić e
jak 60 km upravovaný ch tras.
Samozřejmě, Východní Čechy ne jsou jen Orlické hory. Pokud byste
chtěli prozkoumat i jiná zajim
́ avá miś ta, mam
́ e pro v aś hned několik tipů. Na
běžky i sjezdovky můž ete vyrazit třeba
do Krkonoš. Nejvyšší pohoří České republiky vam
́ poskytne vše, na co si jen
vzpomenete. Skiareaĺ y, běžkař ské trasy
a také stezky vhodné pro pěší turistiku.
Ten, kdo vyhledav
́ á spiš́ e menší kopce
a nechce se přiĺ iš o dovolené potit na
českyć h „velehorać h“, měl by navštiv
́ it
oblast masivu Kraĺ ickeh
́ o Sněžnik
́ u. Její
silnou stran
́ kou jsou velmi dobře upravované běžkařské tratě a rovněž pěkné
vyh
́ ledy k našim polskym
́ sousedům.
Zkrat́ ka Vyć hodní Čechy jsou ideaĺ nim
́ miś tem pro zimní sporty a odpočinek. Proto navoskujte běžky a lyže
a vyrazte k nam
́ na hory.
www.mojeorlickehory.cz
www.vychodnicechy.info

VYDEJTESEPOBIL
́ ES
́ TOPĚDOBOUDY
Vydejte se po bílé stopě až do Boudy.
O co jde? O dělostřeleckou tvrz, která
je nejzachovalejším objektem československého opevnění z let 1935 až 1938.
Tato unikat́ ní pamat́ ka leží v lesnim
́
masivu na horském hřebeni, jenž se stupuje od Sucheh
́ o vrchu směrem na
Těchonin
́ a Mladkov.

OBJEVUJTEKOUZLO
ČESKOMORAVSKEH
́ O
POMEZÍ
Objevujte kouzlo Českomoravského
pomezí od podzimu do jara. Tato turistická oblast, ležící podél historické
hranice mezi Čechami a Moravou, má
co nabídnout.
Už 1. listopadu se rozběhly další ročnik
́ y oblib
́ enyć h soutěži.́ Ať už navštiv
́ -í
te atraktivní miś ta zař azená do soutěž e
Kouzelné putování Českomoravským
pomezim
́ nebo budete soutěžit s mobilní aplikací Geofun, určitě si odtud
odvezete spoustu z až́ itků. Pokud se na
vaś usměje štěsti,́ můžete vyhrat́ třeba
vik
́ endový pobyt, tablet nebo telefon.
Řada turistických cílů má pro vás
otevřeno také mimo letní sezonu. Vydejte se na romantickou proch aź ku historickym
́ i centry měst Litomy šl, Moravská Třebova,́ Polička, Svitavy či Vysoké
Myt́ o, prohled
́ něte si zajim
́ avé expozice

muzeí nebo se vypravte na vyĺ et třeba
na hrad Svojanov.
Pokud dáváte přednost aktivnímu
vyžiti,́ najdete v Českomoravskem
́ pomezí desítky kilometrů upravovanyć h
běžkařských tras, volnočasové areály,
zimní stadiony i mo žnost relaxace v některem
́ z krytyć h plaveckyć h bazen
́ ů či
wellness center.
Naplan
́ ovat vyĺ et vam
́ pomůže také
turistický portaĺ regionu. Na jeho zcela
novou podobu s atraktivnim
́ designem
a možností pohodlného prohlížení na
mobilních telefonech se můžete tě šit už brzy. K dispozici je vám rovněž
interaktivní mobilni ́ aplikace s mnoha
fotograﬁemi, doporučenými prohlíd kami, animovanými ﬁlmy a spoustou
informaci.́
www.ceskomoravskepomezi.cz

Prav
́ ě lyžařská běžecká oblast Buková hora – Suchý vrch patří k nejpopulárnějším turistickým lákadlům jak na
uź emí Orlickyć h hor, tak celeh
́ o Pardubickeh
́ o kraje.
Výhodou je, že je strojově upravo vaná nejmodernější technikou, a to
v celkové deĺ ce, která přesahuje 65 ki-

lometrů trati.́ Velkym
́ pozitivem je také
to, že je na ni velmi dobrá přiś tupnost
jak auty, tak vlakem.
www.orlicko.cz
www.kralickysneznik.net

VYC
́ HODNÍ ČECHY
www.hkregion.cz

KRAL
́ OVEHRADECKÝ KRAJ
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ROMANTIKAZIMNIC
́ HSKALJAKOV POHAD
́ CE
Chcete si připadat jak v pohádce? Tak
si projděte turistický okruh čarokrásných zimních skal! Při těchto toulkách
uvidíte věže, rokle, soutěsky a zažijete
jedinečnou atmosféru, kterou byste
tady během roku těžko našli. Ojíněné větvičky stromů, zamrzlé rybníčky
a božský klid. Když vysvitne sluníčko,
rozhlédněte se kolem sebe. Jiskřící
sníh a mráz dodají skalám hned jiný
ráz.
Region Broumovsko laḱ á do několika
skalnić h měst. Divokou přiŕ odu si můžete prožít v broumovských stěnách,
a to při vyś tupu na Hvězdu nebo prochaź kou po hřebenech hor.

Na Bischofsteinu vás okouzlí nejen
zřícenina hradu, ale také černé jezír ko, které dodav
́ á celé oblasti jedinečný
vzhled.
V Adršpašských skalách si vzpo meňte na pohad
́ ku Třetí princ, která se
tu kdysi natač́ ela.
Vyĺ et ve skalać h v Teplicić h si můž ete
zpřij́ emnit hrou KudyTudyDoSkal, kter á
vás provede atraktivní šestikilometro vou trasou.
Při výletech dbejte zvýšené opatr nosti! Povrch může být namrzly.́ Také
se dobře a teple oblékněte a neza pomeňte si přibalit něco k snědku do
batůžku.

VYDEJTESENANÁ VŠTĚVUMUZEA
BETLEM
́ ŮV TŘEBECHOVICIC
́ H
PODOREBEM
Nejcennějším a nejobdivovanějším exponátem muzea je bezesporu unikátní
mechanický betlém lidových řezbářů
Josefa Probošta, Josefa Kapuciána
a autora mechanismu Josefa Frimla.
Celý betlem
́ v četně mechanismu tito
pan
́ ové vyřezali ze dřeva před vić e než

sto lety. Na ploše sedm kr at́ tři metry se
nachaź í 350 ﬁgurek, přičemž př es 200
ﬁgurek se diḱ y důmyslnem
́ u mechanismu pohybuje. Nedávno zde otevřeli
novou expozici o historii a vzniku to hoto unikat́ u, který si osobně prohled
́ la
i britská kraĺ ovna Alžběta II. V muzeu

jsou k vidění i desit́ ky dalšić h betlem
́ ů
z České a Slovenské republiky. Pro polské návštěvníky je zde možnost pro hlid
́ ky v polskem
́ jazyce.
wwww.betlem.cz

PŘEMYŠ
́ LIT
́ E,KDE
PROŽIJETEAKTIVNÍ
DOVOLENOUNASNĚHU?
Přece v Královéhradeckém kraji! Ten
nabízí mnoho inspirací k zimním radovánkám pro vás i vaše blízké.
Zasněžené vrcholky Krkonoš i jejich
podhůří zvou k parádní lyžovačce na
pravidelně upravovanyć h svazić h. Pro
milovníky běžeckého lyžování je při praveno více než 500 kilometrů tras
s krásnými výhledy na panorama Krkonoš. A pro ty nejmenší nabiź ejí skiareály vyžití na bobech, saníchči při
snowtubingu.

A jaké pohoří České republiky patří
mezi ty nejromantičtějši?́ Orlické hory!
Zpomalte a vnim
́ ejte zdejší klid, uć hvatnou přírodu hor i podhůří a domácí
atmosféru. Buďte se svými blízkými,
odpočiv
́ ejte a načerpejte energii. V Kr áloveh
́ radeckem
́ kraji to tak je!
www.hkregion.cz nebo
facebookových stránkách
@hkregion.

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO
www.severnimorava.travel
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MORAVSKOSLEZSK YM
́ KRAJEMNA
BĚŽKAC
́ H,ODPŘIR
́ ODNIC
́ HKR AS
́
K TECHNICKYM
́ PAMÁ TKAM
́
Moravskoslezským krajem se v zimě
vinou dohladka vyžehlené běloskvoucí stuhy upravených běžeckých tras,
které patří k nejkvalitnějším v republice. Splétají se do dvou magistrál,
Beskydské a Jesenické.
V let́ ě se na těchto trasać h potkat́ e
s turisty i cyklisty, v zimě ocenit́ e to, že
kromě důmyslného propojení až 900
kilometrů lyžařských běžeckých tras
s různými stupni náročnosti nabízejí
i komfortní zázemí v podobě kvalitní ho informačního mobiliáře. Jeho sou čaś tí jsou i webové stran
́ ky, diḱ y nim
́ ž
naprosto jednoduše zjistíte nejen vše
o místních běžkařských a lyžařských
areálech, ale také o tom, jak si zimní
dovolenou v Moravskoslezském kraji
zpestřit. Díky GPS zabudovaných do
roleb žehlić ić h sněhové plan
́ ě se na interaktivní mapě dozvíte i to, kdy byla
která trať naposledy upravena.
A kam se vydat? Lákavyć h míst je
mnoho v různyć h částech Beskyd, ať

už v okolí Mostů u Jablunkova, nebo
v oblasti Pusteven s malebnými Jurkovičovými útulnami, či na úbočí Vel kého Javorniḱ u směrem z Veřovic do
Frenštat́ u pod Radhoš těm. Věhlasná je
i Lysohorská běžecká magistraĺ a s nejvyš́ e položenym
́ i trasami v Moravskoslezskyć h Beskydech. Běžkaři si oblib
́ ili
také tratě kolem Biĺ é i skvěle upravené
běžkařské areály, ve které se v zimě
mění golfová hřiště na Ostravici a Čeladne.́ Opravdovou lahůdkou, zejmen
́ a
co do atmosfér y, je běžkařský okruh
každoročně vytvořený v unikat́ nim
́ industriaĺ nim
́ areaĺ u Dolní Vit́ kovice nedaleko centra Ostravy.
Zatí m co středobodem Beskydské
magistraĺ y je Lysá hora, již́ se přezdiv
́ á
kraĺ ovna vyh
́ ledů, Jesenické magistraĺ e
s vić e než 300 kilometry běžkařskyć h
tras vévodí zdejší nejvyšší hora Pra děd. Běžecké trasy z Ovčaŕ ny na Praděd a z Pradědu na Švý caŕ nu jsou sice
naŕ očne,́ ale fascinuj ić i.́ Pohlceni tichem

i monumentaĺ ností bělostný ch panoramat se mohou zkušení běžkaři vydat
i po některé z hřebenový ch tras. Do
Jeseniḱ ů však mohou bez obav vyrazit
i ti, kteří to s běžkami teprve zkoušeji.́
Například pod hotelem Kurzovní jsou
pro ně připraveny běž ecké trasy dlouhé
jeden, tři a pě t kilometrů, stejně přiv
́ ětivá je i kouzelná Karlova Studan
́ ka s nejčistšim
́ vzduchem ve střední Evropě.
A když se unavíte, odpočinek na bídnou jak zastřešená odpočívadla se
stojany na lyže, tak restaurace, útul ny a horské chaty, které se předhan
́ ějí
v nabídce jedinečnyć h gastronomic kých zážitků, jejichž osvědčeným zá kladem je regionaĺ ní kuchyně. Na Beskydské i Jesenické magistrále prostě
najdete vše, co k přjie
́ mnému zážitku
patři.́ Pohodu, romantiku i dobrodružství . A hlavně fantastickou pří rodu,
o níž lze hovořit i psát jen v superla tivech.
www.severnimorava.travel/zima

POŘAD
́ NAN
́ AL
́ OŽZASNĚŽENEZ
́ AB
́ AVYV KRAJI
PODJESENIK
́ YA BESKYDAMI
Jste-li milovníky legrace na sněhu,
milujete vítr ve vlasech při sjíždění
zasněžených svahů, pak vyrazte do
Moravskoslezského kraje. Čekají tu
na vás desítky kilometrů sjezdovek

všech úrovní i zimní zábavní parky pro
celou rodinu.
Vydejte se napří k lad do Jesení k ů
a vybiŕ ejte z množství modernić h lyžařskyć h rezortů se službami na špičkové

uŕ ovni. Navštivte třeba největší lyžařský
areál na Moravě v Karlově s více než
12 km propojených sjezdovek všech
obtiž́ nosti.́ Toto miś to je navić s 5,3 km
osvětlených svahů největším morav skym
́ areaĺ em pro večerní lyžovan
́ i!́ Na
své si tu přijdou i děti. Nejen pro ně je
tu snowtubing, bobovací zóna, skikros,
fat bike či snowpark.
Jen o paŕ kilometrů daĺ , vud
́ olí řeky
Morav
́ ky, se rozprostiŕ á další skv ělý rezort – ski areaĺ v Kopřivne.́ Jeho chloubou je nejmodernější a nejbezpečnější
odpojitelná sedačková lanovka na sv ětě, na niž́ se diḱ y unik at́ nim
́ u naś tupni-́
mu system
́ u a „bublinou“ kryt ym
́ vyhřívaným sedačkám každý připadá jako
v bavlnce. A tim
́ seznam nej Kopřivné
nekončí! Kromě nejmodernějšího za sněžovacih
́ o system
́ u na světě tu mají
i největší doskokovou matraci v České
republice!

A co takhle si zalyžovat přímo na
„moravském ledovci“, jak se říká nej vyšší hoře regionu – Pradědu? Díky
skvělym
́ sněhovym
́ podmin
́ kam
́ v nejvýše položeném lyžařském středisku
v České republice si budete moci za sněžené svahy užít od konceříjna až
do konce dubna!
V Beskydech pak stojí za návštěvu
ski areál v Bílé, jehož široká nabídka
služeb uspokojí i toho nejnaŕ očnějših
́ o
nav
́ štěvnik
́ a. Fyzičku si potren
́ ujete na
závodní sjezdovce s homologací FIS,
vaše ratolesti nadchne nejlepší dět ský lyžařský park v Česku… A už jste
zkoušeli skialpining? Na Biĺ é v zimě poskytují komplexní servis, od zapůjčení
vybavení přes vyu
́ ku až po minimaĺ ně
jednu udržovanou značenou skialpo vou trasu. V nedalekém Skiparku na
Gruni s bezmaĺ a 4 km sjezdový ch trati,́
včetně dvou s homologací pro koná -

ní závodů v alpských disciplínách, si
užijete spoustu zab
́ avy ve snowparku
či na funline trati plné vln a klopenyć h
zatač́ ek.
Ale zimní radovánky nezažijete jen
na horá c h. Tošovický zá b avní are ál v kraji řeky Odry se může pochlu bit uměle vytvořený m i sjezdovkami
i svahem pro saň
́ kovan
́ í s vlekem. Ale
zkusit si tu můžete i skoky do BigAirBagu nebo se můžete pustit střemhlav
po bobové dráze. Podobnou najdete
také v lyžařskem
́ areaĺ u ve Vrbně pod
Pradědem či ve ski areálu v Mostech
u Jablunkova, v blízkostičesko-pol skyć h hranic.
V Moravskoslezské m kraji prostě
každý milovnik
́ zimnić h radovan
́ ek najde to sve.́ Tak namažte lyže a vydejte
se s celou rodinou zažit́ tu nejpestřejší
zimní dovolenou!
www.severnimorava.travel/zima

ZAPOZNAN
́ IM
́ A Z AB
́ AVOUDOMORAVSKOSLEZSKEH
́ OKRAJE
Prostřídejte aktivní odpočinek na sněhu výletem za poznáváním. V Moravskoslezském kraji se ani v zimě dveře
památek, muzeí a jiných zajímavých
míst nezavírají…
Až po zdolań í kilometrů sjezdovek
a běžkařskyć h tras v Beskydech a Jesenik
́ ać h vyzujete lyžařské boty, vydejte
se za krásami podhůří těchto morav skoslezskyć h hor. Vyrazte tř eba do Příbora, rodneh
́ o města Sigmunda Freuda,
a nechte se okouzlit jeho jedinečnou
atmosférou. Zimní pohádku zažijete
v Moravskem
́ Betlem
́ ě, jak se pro svou
malebnost přezdí vá perníkem provo něnému Štramberku, nebo navštivte
Nový Jičín – město klobouků – s jed nim
́ z nejkraś nějšić h nam
́ ěstí České republiky a během interaktivní prohlid
́ ky
nav
́ štěvnickeh
́ o centra si kromě jineh
́ o
vyzkoušejte nejrůznější pokr yv
́ ky hlavy.
Fanoušci motorismu si přijdou na své
při nav
́ štěvě Technickeh
́ o muzea Tatra

v Kopřivnici s obrovskou expozicí vozidel legendaŕ ní značky.
Přiź nivcům techniky ale učarují i další
industriaĺ ní klenoty, které jsou součaś tí
Technotrasy – stezky propojujić í unikat́ ní miś ta, na nichž vaś čekají vyj́ imečné
zaž́ itky připomin
́ ajić í unikat́ ní technickou
vyspělost severní Moravy a Slezska. Za
zmin
́ ku stojí napřiḱ lad vodní mlyn
́ We sselsky, jímž vás provede přímo pan
mlynař́ a zkusit́ e si tu zatočit koukolníkem, tajemná synagoga v Krnov ě, kde se
seznam
́ it́ e s poutavym
́ i přib
́ ěhy o židovskyć h průmyslnić ić h a naučit́ e se psat́ sv é
jmen
́ o v hebrejštině, či Kosaŕ na Karlovice,
diḱ y niž́ nahled
́ nete do venkovskeh
́ o života ještě před stoletim
́ paŕ y.
Minout byste neměli ani Ostravu
a její technický skvost Dolní Vit́ kovice,
kde si budete připadat jako v roman
́ u
Julese Verna a užijete si spoustu z ab
́ avy v interaktivní expozici Světa Tech niky. Byla by škoda vynechat Landek

Park s autentickou prohl id
́ kou byv
́ aleh
́ o
černouhelneh
́ o dolu a nechat si ujit́ Důl
Michal, kde budete mít pocit, jako by
hornić i zrovna odešli po šichtě domů.
Okouzlí vás i Opava, bývalé hlavní
město českeh
́ o Slezska. V tzv. biĺ é per le regionu se narodila autorka roman
́ ů
o lvici Elze, Joy Adamsonov a,́ tady stavěl světový architekt Leopold Bauer,
který mimochodem pochaź í z Krnova.
A co takhle zažit́ zimní pohad
́ ku na
zam
́ ku? Vyrazte do Karvine,́ již́ protek
́ á
řeka Olše, na z am
́ ek Fryštat́ , za nim
́ ž se
rozprostiŕ á rozlehlý park jako z roman
́ ů
Jane Austenové, s oborou a jezerem.
A když už budete v Karvine,́ rozhodně
se vydejte k tzv. české Pise – kostelu
sv. Petra z Alkantary – nejšikmějšímu
kostelu v České republice.
Užijte si zimu, jak má b yt́ , zimu v Moravskoslezskem
́ kraji. Pak pozná te, proč
se sem lidé často a rad
́ i vraceji.́
www.severnimorava.travel

BESKYDY A SLEZSKO
www.beskidy.slaskie.travel
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VELKAH
́ OSTINAPROMILOVNIK
́ YJAZZUV BIELSKU-BIAŁÉ
Bielsko-Biała je proslulé jazzem. Během roku se v tomto krásném městě
konají dvě prestižní akce, na přelomu
února a března je to Bielska Zadymka
Jazzowa [Bielská jazzová chumelenice] a v listopadu Jazzový podzim, kdy
na jevišti vystoupí největší osobnosti
jazzu!
LOTOS Jazz Festival Bielska Zadym ka Jazzowa – takhle zní oﬁciaĺ ní naź ev
první akce – patři ́ k nejdůlžeitějším
festivalům na jazzové mapě Polska.
Hvězdy jazzu, kultovní noční jam se ssion a zav
́ ěrečný koncert v nadmořské
vyš́ ce 1025 m v horské chatě na hoře
Szyndzielnia – to všechno tvoří atmosfeŕ u tet́ o neobvyklé akce.
Naproti tomu siĺ ou festivalu Jazzový
podzim, který se letos bude konat od
13. do 17. listopadu, je různorodost.

Najdete zde všechno, co v jazzu frčí.
Jazzoví veteran
́ i a talentovaní hudebnić i
mladé generace, tradiční jazz a inovativní projekty, individuality a nezapomenutelné skupiny… O to, aby hudebníci navštěvujić í Bielsko-Bialou patřili ke
světové špičce, se celá lé ta staral umě lecký ředitel – jazzman Tomasz Stańko.
Dik
́ y němu se Bielsko-Biała každý rok
proměnilo na několik dní v mekku jazzu. Přestože tento hudebník zemřel
29. července 2018, festival je neod myslitelně spojovan
́ s jeho osobnosti.́

Více informací:

Bielska Zadymka Jazzowa
www.zadymka.pl
Jazzový podzim Tomasze Stańky
v Bielsku-Białé
www.jazzowajesien.pl

JEZDECKES
́ TEZKY
V BESKYDECH
Hipoturistika se rok od roku těší stále
většímu zájmu a Beskydy se báječně
hodí k provozování jezdecké turistiky.
Vzniká zde nové značení pro jezdecké
stezky s cílem vytvořit síť tras, která by
umožnila putovat beskydskými horami
a kopci. Vzniká také stále více středisek, které propagují a nabízejí projížďky v sedle. Jsou zde ideální podmínky
pro začátečníky – výlety pod bedlivým
dohledem zkušeného instruktora budou nejen bezpečné ale i vzrušující. Ti,
kteří se naopak v sedle cítí jistě, určitě
ocení různorodost cest a malebnost
krajiny. Na koních zde můžete strávit
několik hodin, nebo si naplánovat několikadenní výlet po dlouhých jezdeckých stezkách. Trasy mají různý stu peň obtížností – od snadných úseků
v údolích, až k strmým stezkám daleko
od lidských osad.

Transbeskydská
jezdecká stezka

Nejdelší hipoturistická stezka v pol ských horách umožňuje překonat na
koni více než 600 km. Stezka začíná
v obci Brenna ve Slezsk yć h Beskydech
a vede do obce Wołosate na konci Bu-

kovskyć h vrchů. V oblasti Beskyd stez ka vede neoby čejně malebnou krajinou.
Vede z Brenné do obce Żabnica v Żywieckyć h Beskydech, odtud daĺ e přes
vrchy Rysianka, Lipowska a Hala Mi ziowa až do obce Korbielów, daĺ e pak
přes vrch Jaworzyna a sedlo Klekociny
do obce Zawoja a na sedlo Krowiarki.
Zde stezka opouští Euroregion Beskydy. Po kaž dyć h několika kilometrech se
lze zastavit na pastvu u horské chaty
nebo agroturistického střediska při praveneh
́ o na nav
́ štěvu koně a jezdce.
Kdybyste chtěli projet celou stezku,
musíte strávit v sedle celkem 14 dní,
nic však nebran
́ í tomu, abyste si projeli
jen některé uś eky.

Beskydská jezdecká
stezka Tisícovek

Stezka začin
́ á u nad
́ raží v obci Cięcina
a vede bočnim
́ i hřebeny hor Romanka,
Magura Cięcińska, Skała a Abraha mów. 22 km dlouhá trasa vede ma lebnou krajinou a umožňuje obdivovat
výhled do povodí řeky Soła a kopců
Żywieckyć h, Slezskyć h a Malyć h Beskyd. Projetí stezky chůzí trvá zhruba
5 hodin.

MUZEUMPIVOVARU
V ŻYWCI
Arcivévodský pivovar, který je vlajko vou lodí Żywce, byl zřízen v roce 1856
Albrechtem Frederikem Habsburkem.
Již o 12 let později se tento pivovar
umístil na prvním místě v Haliči ohledně množství vařeného piva, jehož kvalita mu navíc zajistila věhlas po celé
Evropě.
Muzeum je zřízeno v nejstarší části
pivovaru, v bývalých ležáckých skle pech. Prohlídková trasa nás vede 18
miś tnostmi, z nichž každá je jina,́ ukazuje celý postup vyŕ oby piva a přitom
přibližuje dějiny żywieckého pivova ru. Expozice ani zdaleka nepřipomíná
nudné muzeum. Stroj času přenese návštěvniḱ y do uličky z 19. století a umo -ž
ní návštěvu haličské hospody. Ve ve dlejší místnosti zařízené jakoútulný
vyč́ ep si lze prohlédnout ﬁlmové kro -

niky, kde byly na celuloidový ch ﬁlmech
zvěčněny pivní zav
́ ody a štafety; lze si
také prohled
́ nout typický byt z dob ko munistickeh
́ o Polska, kde v rad
́ iu uslyšíme pořad o pivovaru… Lze zde také
navštiv
́ it i prostory vyŕ obnih
́ o podniku.
Návštěva končí ochutnávkou zlatého
nap
́ oje (dospělí ) nebo malinoveh
́ o džusu (děti). Nachaź í se zde rovněž restaurace a obchůdek se suvenyŕ y.
Muzeum Pivovaru Żywiec, ul. Bro warna 88, Żywiec, www.muzeumbrowaru.pl. Nav
́ štěva po př edchozí telefonické (tel. 33 8612457) nebo e-mailov é
(rezer wacja@muzeumbrowaru.pl)
domluvě. Individuaĺ ní turisté jsou spojování do skupin zaúčelem prohlídky
muzea s pr ůvodcem. Objekt se nach aź í
na Stezce průmyslový ch pamat́ ek Slezskeh
́ o vojvodstvi.́

TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
www.tesinskeslezsko.cz
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PŘIB
́ ĚHYCESTYRODINYSNĚHOV YC
́ HPOKRAJITĚŠIN
́ SK YC
́ HBESKYD
Zajímá vás jak nejefektivněji procestovat Beskydy? Přečtěte si, jak cestovala
typická česká rodina Sněhových.
Tři bratři rodu Sněhovyć h, tedy Ostrovid, Podšiv
́ ka a Mazan
́ ek, se rozhodli
strav
́ it se svym
́ i rodinami první dny noveh
́ o roku v Beskydech. Ostrovid nikdy

nedovolí, aby kdokoliv z jeho rodiny
strad
́ al či snad cit́ il nepohodli.́ Na druhou
stranu si dobře hlid
́ a,́ aby jediná koruna
nepřišla nazmar. Umí si dobře spočit́ at,
že když se ubytuje v místním hotelu,
dostane k ubytovan
́ í Těšin
́ ské Slezsko
Region Card zdarma a k tomu spoustu

slev.Bratr Ostrovida, jmen
́ em Podšiv
́ ka
sice děti nema,́ ale miluje nadevše svou
ženu a pohodlí. Koupil si tak kartu jži
z domu na internetu, a potom si uživ
́ al
svůj pobyt v luxusnim
́ hotelu, kde zaplatil pouze 600 Kč za noc za jednu osobu,
namiś to původnić h 1000 Kč. Pobyt ho
tak vyšel tem
́ ěř stejně, jako jeho bratra,
který platil za noc s polopenzí přibližně
560 Kč na osobu. A co vić , Podšiv
́ ka měl
v ceně veškerý luxus hotelu jako saunu,
wi-ﬁ či bohatou snid
́ ani.
Nejmladší z bratrů Mazánek si nic
nepromyslel, byl sam
́ a vyrazil do Beskyd jen tak pro radost za svými bra try. Po návštěvě informačního centra
v Třinci, mu karta spíše sama padla
do klína, než že by o ni stál. Koupil jí
spíše proto, aby vykouzlilúsměv na
rtech krásným pracovnicím informač ní h o centra, než pro vlastni ́ užitek.
Poinformoval se o zdejšić h pamat́ kać h
a vyrazil k vrchu Javorovy,́ protože ve
vyprávění informátorky zaznamenal
slovo lanovka.

Zrovna dorážel k recepci chaty na
Javorovém Vrchu, když v tom bum!
Zakopl a spadl. Peněženka dopadla
rozevřená s kartou Těšínské Slezsko
Region Card před pokladní. Zatím co
horlivě sbiŕ al mince, paní pokladní vzala
kartu a vypočit́ ala mu cenu tandemového letu rovnou s ní. Mazánek si ni čeho nevšiml, zaplatil tolik, kolik bylo
na obrazovce a vyrazil vstřić horskym
́
vyš́ inam
́ . Podobně se mu vedlo, kdy ž si
kartu spletl s kartou kreditni,́ a to nejen
při platbě na horské chatě Ostrý, ale
taky, když platil u sjezdovek na Severce.
Tehdy kartu podal paní u okénka pro
změnu místo své vizitky. Pokračoval
tak od chaty k chatě směrem k Mostům
u Jablunkova a „mimoděk“ tak ušetřil
sto korun i vić e.
Podšiv
́ ka mezitim
́ navštěvoval pivní
lázně, či místní hotel, který se nachá zí v obci Horní Lomná a zde, si uživ
́ al
i miś tní pivo. Nejstarší Ostrovid zase
trávil čas na sjezdovkách, v muzeích
a zábavních centrech pro děti. Ve ski

areálu v Bukovci se svou kartou T
ě šínské Slezsko Region Card zaplatil
namísto 700 Kč pouhyć h 630 Kč za
celodenní lyžování a v místním hotelu za animační program, kter ý normaĺ ně
stojí 500 Kč, dal pouhyć h 250 korun.
Když už se přibliž́ il konec tyd
́ ne, vyrazili všichni v krojích na Gorolski bál
v Mostech u Jablunkova. Na tento ples
přišel i Podšívka, jehož žena tak ráda
tančila. Magický devátý lednový den
přitah
́ l i nejmladših
́ o z bratrů, který se
skutálel do vsi z horských výšin spíše
jako sněhulak
́ než jako turista. Ale na-́
hodou paní Podšívková sehnala kro je hned dva, a tak mu jeden zapůjčila
a těšili se, ze shledání s nejmladším
bratrem, který se v horách neztratil,
a dokonce ani neutratil v šechno, co měl.
Jak to udělal, sam
́ nev ěděl, ale zbytkem
svých mincí hostil své bratry až do samotneh
́ o ran
́ a. A proto že na baĺ e ztratil
svoji kartu, ani vlastně nedozvěděl, jak
to dokaź al.

TĚŠIN
́ SKEB
́ ESKYDYJSOUIDE AL
́ NIP
́ RO
POZNAN
́ IN
́ ASKIALPOV YC
́ HLYŽIC
́ H
Máte rádi turistiku, ale nechcete se
v zimě brodit hlubokým sněhem? Nasaďte si na nohy skialpové lyže a hurá
na výlet! Turistika na lyžích - skitouring je krásný sport, perfektní zimní
alternativa letní turistiky. Je ideální
pro pohyb v horském terénu od chaty
k chatě, do kopce i z kopce, nezávisle
na upravovaných běžeckých stopách.
Pro skitouring jsou v Těšínských Beskydech výborné podmínky - vyhledávaným místem je třeba Javorový vrch
u Třince, Mosty u Jablunkova, údolí
Lomné nebo okolí Ostrého. Zimní túry
po Těšínských Beskydech si zamilujete. Zde jsou některé z nich:

NachatuOstrýz Košařisk třikm,420metrůpřevýšení

Start je u autobusové točny Košařiska
- Miliř́ . Od parkoviš tě kousek rovně a za
mostem doprava mezi domy a chaty
(mimo turistickou značku). Začínáme
hned stoupat do kopce přes louku až
k lesu, lesem na traverzovou cestu. Tu
překročíme mírně vlevo a hned zase
prudce lesem nahoru. Neodbočujeme

vlevo na mírněji stoupajícíúvozovou
cestu a držim
́ e se svaž́ nice! Kraś ně nabiŕ am
́ e vyš́ ku, občas narazim
́ e na star é
cedule vyznačujić í směr „chata Ostry“́ .
Prudké stoupan
́ í končí a trasa se stač́ í
doprava už miŕ nym
́ teren
́ em, můžeme
si zde vydechnout a pokochat se vý hledy, které nám nabízí řídký bukový
les. Pak miŕ nym
́ stoupan
́ im
́ a po rovině
kolem dvou loveckých chat na chatu
Ostrý. Zpět můžeme stejnou trasou
nebo po značené žluté a modré značce.

NachatuOstrýz Tyry-tři
km,450metrůpřevýšení

Trasa začíná v Tyře u točny autobu su Třinec, Tyra-hájenka. Vyrazíme po
cestě, po zelené značce, ale hned u turistického rozcestníku „Pod Ostrým,
haj́ enka“ z ní odbočim
́ e doleva po loukać h do kopce. Na kraji lesa narazim
́ e
na lesní cestu, po ní kousek doprava
a pak už stoupáme prudce lesem. Po
zdolání nejprudšího kopce narazíme
na žlutou značku na traverzové cestě,
z rozcestí Biernač žlutá značka dále
stoupá pěšinou. Stále požluté znač -

ce mírněji stoupáme až na louku nad
chatou Ostry.́

SjezdylesemdoTyry

Varianta prvni:́ Od chaty po žluté nahoru
přes louku. Na kraji lesa se vydam
́ e traverzem 100 metrů doleva (mimo značku). Kolmo dolů lesem až na traverzovou
cestu. Přes ni šikmo doprava dolů, opět
přes cestu a pořad
́ šikmo vpravo dolů
lesem. Pozor, nesjiž́ dět do potoka, ale po
řad
́ šikmo nad nim
́ . Narazim
́ e na širokou
pěšinu, po ní doprava na zelenou značku.
Varianta druhá: Od chaty přes lou ku asi jeden kilometr nahoru po modré
značce. Pak sjiž́ dim
́ e severozap
́ adnim
́
svahem Ostrého k hřbetu, který vede
z vrcholu. Těsně předtim
́ , než dojedeme
„na hranu“, ale stač́ im
́ e z modr é značky
prudce dolů. Lesem až na cestu se žlutou značkou, rozcestí „nad Tyrou-rozc.
Kozinec“. Po žluté dolů do Tyry.

Náštip:

Trasy si stáhněte z interaktivní mapy
na webu
www.tesinskeslezsko.cz.

TĚŠIN
́ SKÉBESKYDY JSOUDOKONALYM
́ MIS
́ TEMPROZIMUNAHORAC
́ H
Blíží se zima a lidé přemýšlejí, kde
strávit víkend nebo dovolenou na za-

sněžených horách. Těšínské Slezsko,
nejvýchodnější část České republiky,

je ideálním místem, kde lze zimní
radovánky spojit s poznáním místní
kultury a gastronomie. Výhledy z horských hřebenů je možné kombinovat
s poznáním měst a vesnic v podhůří.
Milovnić i zimnić h sportů jsou srdečně zvan
́ i do turistické oblasti Těšin
́ ské
Slezsko. Užijí si zde všechny věkové
kategorie, rodiny s dě tmi, partičky přa-́
tel nebo lide,́ kteří touží po klidu a tichu
miś tnić h hřebenových tras. Vychutnat
si tuto oblast můžete na klasických
sjezdový ch lyžích nebo snowboardu,
a to d ik
́ y široké nabid
́ ce sjezdovek. M ůžete také vyrazit na některou z upra vených běžkařských tras nebo se vy dat do volneh
́ o prostoru miś tnić h lesů
a zdolávat vrcholy v kyprém prašanu
na skialpovyć h lyžić h. Zapomenout by
se nemělo ani na klasické saň
́ kovan
́ í či
stavění sněhulak
́ ů, což starší rekreanty
vrat́ í do doby dětství a děti určitě staĺ e
ještě dokaž́ e pobavit.
Mezi nejnavštěvovanější a nejzají mavější lyžařská centra patří lyžařský

areaĺ v Mostech u Jablunkova a ly žařský
areaĺ v Bukovci. Obě střediska umožní
nejen výuku lyžování a také patřičné
zimní radová n ky pro děti. Jsou zde
sjezdovky pro men
́ ě naŕ očné ly žaře, ale
také prudší a drsnější svahy pro naŕ očné lyžaře a jezdce na snowboardu.
Dnes už je samozřejmostí, že sva hy jsou dobře upravované a diḱ y tomu
nabízejí skvělé zážitky pro milovníky
zimní c h sportů. Pará dní je lyžová n í
i v lyžařskem
́ areaĺ u v Dolní Lomne.́ To
je mimochodem jedno z těch miś t, kde
můžete vychutnávat nejen lyžovačku,
ale také se oddat překrásným výhle dům na hřebeny Beskyd.
Těšin
́ ské Slezsko, př edevšim
́ zajim
́ avá místa tohoto regionu, je protkáno
kilometry běžkařských tras. Většina
z nich se upravuje strojem a it́m pá dem je pohyb ve stopě opravdu požitkem. Dlouhé bílé stopy vás provedou
ojedinělými zákoutími místní přírody
a vždy vam
́ dají na vyb
́ ěr, zda se chcete
pohybovat v rekreačnim
́ tempu někde

na vrstevnicić h, nebo se toužit́ e vydat
na hřebeny hor a zapotit triko.
Těšin
́ ské Slezsko je pak jednim
́ z ideálním oblastí, kde se lze bez starosti
věnovat pohybu ve volné přiŕ odě. Tak
zvaný skitouring zde nabiź í neskutečné
množství zážitků, kdy se vydáte plá němi prachového sněhu a vydáte se
k některé z mnoha miś tnić h turistick yć h
chat na hřebenech hor. Pr av
́ ě skitouring
a skialpinismus je ideaĺ nim
́ způsobem
pro poznávání zdejší přírody. Nic vás
neomezuje, jdete si krajem a kocháte
se vyh
́ ledy do ud
́ oli…
́ Ideaĺ ní pro tento
druh sportovnih
́ o vyžití je trasa z chaty
Ostrý směrem na Košařiska nebo Tyru.
Zima v Těšin
́ skyć h Beskydech zkr at́ ka nabiź í nepřeberné množství zaž́ itků
a spousty variant. Je pouze na v aś , kterou z možností si vyberete. Těšínské
Slezsko je ideálním místem pro zimní
dovolenou, kterou jinde neprožijete,
a to i proto, že si tato turistická oblast
dokaź ala uchovat svůj ojedinělý miś tní
charakter.

TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
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AKTIVNIT
́ URISTIKAV ZIMĚ
Pohled na krásné hory, které vládnou
nad okolní krajinou, přesvědčí snad
každého, že Těšínské Slezsko je skvě lým místem pro aktivní trávení zimní
dovolené.
Pokud k tomu přidá m e modern í
a neustaĺ e se rozvij́ ejić í infrastrukturu,
bude pro naś snaz ší pochopit fenomen
́
tohoto regionu, kter ý každoročně přitahuje na sjezdovky obrovské množství
nadšenců zimnić h sportů. V celem
́ Těšin
́ skem
́ Slezsku je mnoho turistickyć h
středisek, sanatorií a lyžařskyć h vleků
s různym
́ i stupni obtiž́ nosti.
Pojďme se bliž́ e podiv
́ at na některé
z nich.

USTROŃ-CZANTORIA

Známé a oblíbené lázeňské středisko
se nachází ve stínu hory Czantoria,
která v let́ ě i zimě je velkou turistickou
atrakci.́ Dik
́ y pohodlné lanovce se dostanete tem
́ ěř na vrchol kopce, odkud
je nad
́ herný vyh
́ led na okolní hory. Bě hem lyžařské sezóny jsou k dispozici
tři lyžařské vleky a jedna sedačková
lanovka. Další atrakcí je lanový park
nad vlekem.

PRŮSMYKKUBALONKA

Od doby polské běžkyně Justyny Kolaczyk, běžecké lyžovan
́ í je staĺ e vić e po pulaŕ ni.́ Běžecké tratě v Centru zimnić h
sportů Kubalonka jsou považovan
́ y za
jedny z nejmodernějšić h v Evropě, což
doklad
́ á standard FIS (Mezinaŕ odní lyžařská federace).

WISŁANOWAOSADA

Moderní lyžařské středisko Wisła
Nowa Osada se nachaź í na jihoz ap
́ adnim
́ svahu kopce Wróblonka. Pro ly žaře
a snowboardisty je k dispozici šest tras
různé deĺ ky a obtiž́ nosti. Všechny jsou
samozřejmě osvětleny, zasněžovány
a upravovan
́ y. Pro milovnik
́ y biĺ eh
́ o ši-́
lenství jsou k dispozici tři vleky, včetně
jedné sedačkové lanovky.

WISŁAMALINKA

Toto miś to je znam
́ é skokansk ym
́ můstkem Adama Małysze, kde se kaž doročně pořad
́ ají soutěže v ram
́ ci světoveh
́ o
pohaŕ u ve skoku na lyžić h. Objekt byl
postaven v roce 2008 a je schopen
pojmout až 30 000 diva ́ k ů. Během
těchto soutěží je obvykle tribuna obsazená do poslednih
́ o miś ta.

KALENDAŘ
́ ZIMNIC
́ H
UDAL
́ OSTÍ
Na konci roku, kdy se dny zkracují,
letní a podzimní turisté již opustili
pohostinné Těšínské Slezsko, příroda
pomalu upadá do zimního spánku.
Obyvatelé regionu však nemají čas na
odpočinek, protože blížící se svátky,
a tím i lyžařská sezóna, nejintenzivnější v Beskydech. Zima v Těšínském
Slezsku však není pouze lyžování na
zasněžených sjezdovkách a zaslouže ný svařák v útulné hospůdce. Samostatnou atrakcí jsou cyklické události
ve městech našeho regionu.

tuto extrem
́ ně populaŕ ní soutěž, mohou
využít speciálně připravené zóny pro
fanoušky.

TĚŠIN
́ KEB
́ LEŠIT
́ RHY

Každou první neděli v měsíci na ná městí v polskem
́ Těšin
́ ě rozklad
́ ají své
stan
́ ky prodejci se starožitnostmi. Tato
udaĺ ost je velmi populaŕ ni,́ protože každý může najit́ opravdov é skvosty mezi
různym
́ i cetkami. Je to perfektní nap
́ ad
pro strav
́ ení nedělnih
́ o ran
́ a.

SVĚTOVYP
́ OHAR
́
SKOKUNALYŽIC
́ H
WISLAMALINKA

VAN
́ OČNIJ́ ARMARK
A PRŮVODTŘIK
́ R AL
́ Ů

Každou zimu na skokanském můst ků Adama Malysze se konají soutěže
Světoveh
́ o pohaŕ u ve skoku na lyžić h.
V poslední době má Wisla Malinka tu
čest pořad
́ at zahajovací sezonu zav
́ ody-letos se budou konat ve dnech 22.
až 24. listopadu. V objektu je až 30 000
miś t, která jsou až do poslednih
́ o zaplněná. Ti, kteří nezískali vstupenky na

V předvá n oční m obdobi ́ organizuje
mnoho měst Těšínského Slezska - na
polské i české straně - van
́ oční trhy na
hlavních náměstích. Kromě slavnostního rozsvícení vánočních stromků si
turisté budou moci projít mezi stánky
a vyzkoušet miś tní van
́ oční pochoutky.
Ale už v novem
́ roce, 6. ledna se v polském Těšíně pořádá tradiční průvod
Tří kraĺ ů.

také charakterizováno fenomenálními
a neobvyklym
́ i miś ty.
Jednim
́ z takovyć h miś t je Observatoř
netopyŕ ů, kteří se jako nezvaní hosté zabydleli v podkroví školy v Brenne.́ Miś tní
obyvatelé nejenže nevyhnali tyto nevítané nav
́ štěvniḱ y, ale přišli s nap
́ adem
vytvořit skutečnou observatoř, ve které
od května do konce z ař́ í můžete pozorně
sledovat život lé tajić ić h tajemných savců.
Živým pří rodní m muzeem je take ́
Beskydský dům bylinek „Przytulia“, ve
kterem
́ nav
́ štěvnić i budou mit́ mo žnost
obdivovat multimediaĺ ní vyś tavu o bylinkać h a jejich funkci v životě obyvatel
Slezských Beskyd. Dalším lákadlem
je herbář - bylinná zahrada a mžo nost ochutnav
́ ky lahodneh
́ o ovocneh
́ o

a bylinného čaje Brena. Název místa
pochaź í z poněkud zapomenuté byliny
„Przytulia“. Velmi užitečná - její šťáva
byla použita při vyŕ obě syŕ ů a samotná rostlina měla odpuzovat duchy, čarodějnice a další nečisté síly, ktee
r ́ se
nachaź ejí v těchto oblastech.
Pod Bukowym Gronem je velmi romantické místo, které se zaslouženě
stalo součaś tí česko-polské stezky milenců. Kraś ná dřevěná socha, vytvořená
v roce 1934, zobrazuje Kříž Umučení
Páně s Matkou Boží a svatým Janem.
Tento ozdobený klenot lidov eh
́ o umění
není náhodně nazýván křížem milen ců. Podle pov ěsti zobrazuje ne šťastnou
laś ku bohaté slečny z Bielska a hezke-́
ho miś tnih
́ o kadeřnik
́ a.

TURISTICKEA
́ TRAKCE,KTEREB
́ YMĚL
KAŽDÝ VIDĚTVTĚŠIN
́ SKEM
́ SLEZSKU
Brenna

Obec Brenna se nachaź í v srdci Sle-z
ský c h Beskyd. Obklopena té m ě ř
z každé strany krásnými kopci, nabízí
návštěvníkům úchvatný výhled. Není
divu, že Brenna - donedávna horská
zemědělská osada - se dynamicky mění
v oblíbené rekreační středisko. Turis té sem přicházejí stálečastěji, proto že vědi,́ že na ně čeká mnoho atrakci.́
Odtud vedou horské stezky na vrchol
Rownicy, Orlové a přim
́ o k horské chatě
na Blatně. V let́ ě můžete využít kaja kový přiś tav, v zimě jsou zde připrave ny lyžařské vleky pro milovnik
́ y biĺ eh
́ o
šílenství. Nejedná se však o všechny
dostupné atrakce - protože místo je

ZÁPADNÍSUBREGION
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NEJENVID
́ EŇ,PRAHA,OLOMOUCNEBODR AŽ
́ ĎANY –
VAN
́ OČNIJ́ ARMARKYV NA ŠICHMĚSTECHA OBCIC
́ H

Vánoční jarmarky, podobně jako
obyčej strojení vánočního stromku,
k nám přišly z Německa a rychle se
zařadily do koloritu vánočních svátků
ve Slezsku. Ve většině měst může me již několik týdnů před Vánocemi
okusit v doprovodu živě zpívaných
koled a pastorel sváteční atmosféru,
která na nás dýchne ze stánků s originálními drobnostmi vhodnými jako
dárky a dobrotami patřícími nejen na

štědrovečerní stůl. Zde uvádíme nejzajímavější vánoční jarmarky.
Snad největšim
́ van
́ očnim
́ jarmarkem
v regionu se může pochlubit Ratiboř.
Koná se tradičně na ratibořském ryn ku a trvá prakticky celý prosinec. Své
výrobky zde prezentují lidoví umělci
a umělečtí řemeslnić i z celeh
́ o Polska.
Vůně perníčků a cukrovinek, lesknoucí se vánoční ozdoby, vánoční věnce
a dekorace a tak é vůně svařeneh
́ o vin
́ a

s aromatickym
́ kořenim
́ – to jsou neoddělitelné prvky ratibořskeh
́ o jarmarku.
Zaj́ emci kromě toho mohou najit́ ručně
vyráběné hračky, koženou galanterii,
krabičky, bižuterii, vyřezávané andě lič́ ky a chutné regionaĺ ní produkty. Tradičně se také na ratibořskem
́ jarmarku
dají pořid
́ it žive,́ voní cí stromečky. Další
atrakcí je zimní venkovní kino, provozo vané v určitý prosincový viḱ end, a um ělecká vystoupeni.́ Nechybí ani překvapení pro nejmladši.́ Drobotina se může
zdarma povozit na kolotoči a sveź t se
vánočním vláčkem. Kolem 6. prosince
na všechny bude čekat Mikulaš́ , každý
rok s jinym
́ i atrakcemi.
Wodzisławský vánoční jarmark je
udaĺ ost vyś tavnih
́ o a obchodnih
́ o charakteru, které se účastní producenti
regioná l ní c h umělecký c h předmětů
a užitkovyć h výrobků, přírodních po travinař́ skyć h produktů a tak é van
́ očního sortimentu. Kromě toho si na wodzisławskem
́ rynku, kde se jarmark koná ,
tem
́ ěř každý den můžeme poslechnout
několik různý ch koncertů – od miś tnić h
dětskyć h a mlad
́ ežnickyć h souborů, po
hvězdy celostátního formátu. K těm
originálnějším událostem wodzisła -

wskeh
́ o jarmarku patří Festival moczky,
slezskeh
́ o van
́ očnih
́ o jid
́ la. Mezi dopro vodnym
́ i akcemi je tak é řada atrakcí pro
ty nejmladši,́ včetně animační van
́ oční
zab
́ avy pro děti.
Kromě předvánočních jarmarků tr vajících prakticky celý prosinec jsou
pořad
́ an
́ y také atraktivní jarmarky jednodenní nebo dokonce několikaden ní. K takovým patří například jarmark
v Pszowě. Koná se u Městskeh
́ o kulturnih
́ o střediska v Pszow ě a trvá nejčastěji
dva dny – sobotu a neděli. Na všechny
nav
́ štěvniḱ y čekají bohatě vybavené výstavní stan
́ ky s rozmanitym
́ i van
́ očnim
́ i
produkty a rovněž s hojnou uměleckou
nabid
́ kou. Jednodenní van
́ oční jarmark
s mezinaŕ odnim
́ i atrakcemi pořad
́ á tak é
město Kuźnia Raciborska.
Předvan
́ oční jarmarky se nekonají jen
ve městech. Tak é mnoho menšić h obcí
pořádá podobné akce. Netrvají však
několik týdnů, ale jen určitý den, kdy
se sejdou davy miś tnić h i přespolnić h.
K nejstaršim
́ předvan
́ očnim
́ jarmarkům,
zvanym
́ tež́ krmaš́ e, patří ten pořad
́ aný
v Tworkowě v ratibořskem
́ okrese. Již
od 90. let 20. století místní farní charitativní sdružení „Caritas” organizuje

NAV
́ ŠTĚVAMUZEA –NÁ VRHNEJENPROŠPATNEP
́ OČ
Horní Slezsko je místo s mimořádně
bohatou a rozmanitou historií. Fragmenty této historie, zakonzervované
nejen v dokumentech a artefaktech,
jež jsou dílem člověka, můžeme poznávat v muzeích. Každé z nich má
ve svých sbírkách něco jedinečného
a každé z nich stojí za návštěvu.

kusů a souborů pamat́ ek a jsou vystaveny v devit́ i staĺ ý ch expozicić h a často
pořad
́ anyć h dočasnyć h vyś tav.
K nejzajim
́ avějšim
́ staĺ ym
́ vyś tavam
́
patři:́ Objevy v kostele sester dominik ánek, V Ozirově domě, Rok v obř adech na
Horní Odře, Dav
́ né dentistické techniky.
www.muzeum.raciborz.pl

Muzeumv Ratiboři

Městskémuzeumve
WodzisławiŚląském

Počátky sbírek muzejní povahy sahají
v Ratiboři do dvacat́ yć h let 19. století
a jsou úzce spojeny se vznikem (v r.
1819) zdejšího Královsko-evangelic keh
́ o gymnasia, jehož učitelé začali ve
svých kabinetech jako pomůcky shromažďovat vědecké materiaĺ y souvisejić í
s etnograﬁi,́ militariemi a tak é s průmyslovym
́ diĺ em.
Oﬁciaĺ ní otevření prvnić h muzejnić h
expozic se konalo 4. prosince 1927
a byl pro ně vyčleněn někdejší kos tel svatého Ducha pocházející ze 14.
století. Později byla ještě pro potřeby
muzea adaptována nedaleká budova
umístěná na ul. Chopina. Dnes sbírky
ratibořskeh
́ o muzea čit́ ají kolem 30 tisić

Muzeum ve Wodzisławi Śląsk em
́ se nachaź í v Palać i von Dietrichsteinů. Toto
zařiź ení vzniklo v roce 1971 na z aḱ ladě
sbírek Sdružení přátel Wodzisławska
a rovněž vyś ledků vyź kumných prací
provad
́ ěnyć h na uź emí Stareh
́ o města
(Stare Miasto) ve Wodzisławi Śląsk em
́
a na hradišti Holasiců v Lubomi, ze ktereh
́ o pochaź í značná skupina exponat́ ů
představujić ić h zají mavé archeologické
památky. Kromě toho muzeum shro mažďuje památky z oblasti historie,
etnograﬁe, amateŕ skeh
́ o umění a také
pamat́ ky lidové a dělnické kultury.
K nejcennějším historickým památ kam
́ muzea patří kolekce standart. Čaś t

předvan
́ oční setkan
́ í s naź vem „Weihnachtsmarkt”. Každou třetí adventní
neděli si zde můžeme pořídit vánoční
dekorace, oplatky a adventni ́ sví ce.
Samozřejmě můžeme také ochutnat
„něco” grilovaného, chleba se zdejší
fetou a rovněž nejlepší v regionu koloče. Každoročně má ohromný uś pěch
koření m voní c í, svařené víno neboli
Glühwein. Neoddělitelnou součaś tí krmaš́ e je tombola. Zlat ym
́ hřebem tworkowského Weihnachtsmarktu je oh ňostroj. Za zmin
́ ku stoji,́ že zisk z těchto
krmaš́ ů je určen pro potřebné obyvatele Tworkowa a sousednić h obci.́
Tradicí se již staly několik let pořá dané předvánoční jarmarky v gmině
Nędza, v Lyskach, v Pietrowicach Wielkich a mnoha jiný ch, dalšić h obcić h. Tyto
krmaš́ e, které připravují gminy, kulturní
střediska, školy a mateřské školy a často
také miś tní veřejně činné osoby, byv
́ ají
významnou událostí integrující lokální
komunity. Davy, které na jarmarky přijedou, svědčí o tom, že řada z naś touží
zažit́ svat́ eční atmosfeŕ u v pospolitosti.
Navštivme proto i v tomto roce nějayḱ
van
́ oční jarmark, a ani to nemusí b yt́ ten
největší či nejslavnějši.́

ASÍ

z nich jsou standarty polskyć h sdružení a organizací a rovněž povstalecké
standarty darované Svazem slezskyć h
povstalců v mezivaĺ ečnem
́ obdobi.́
V muzeu si lze prohlédnout následujić í staĺ é vyś tavy: Prehistorie v zemi
rybnicko-wodzisławské, Raněstředo věké hradiště v Lubomi, Wodzisław
ve středověku a v pozdějšić h dobach,
Roky povstá n í , Ve slezské kuchyni,
Z dějin slezskeh
́ o řemesla.
Wodzisław Śląski, ul. Kubsza 2

Okresní muzeum
Glubčickav Glubčicích

Muzeum v Glubčicích je zařízení rela tivně mladé, bylo reaktivováno v roce
2001 na základě sbírek Komory ná rodní paměti komplexu zemědělskyć h
škol v Glubčicích a Muzea Glubčicka.
Od r. 2008 se nachaź í v rekonstruované glubčické radnici.
V muzeu je vystavena historicka ́
a etnograﬁcká expozice. První z nich
zobrazuje dějiny Glubčicka od prehis torických dob do roku 1945. Můžeme
zde nají t stopy spojene ́ s polsyḱ m ,

německým, moravským a židovským
obyvatelstvem. V rámci etnograﬁcké
expozice jsou vystaveny pře dměty
z domácnosti, oděvy, pracovní nářadí
pro práci na zahradě a na poli.Část
z nich sloužilo německým hospodá řům, čá st si po skončeni ́ II. světové
války s sebou přivezli polští osadníci
z Kresů.

Zajímavostí muzea je rovněž kopie
slavné Knihy městskyć h prav
́ Glubčic,
jejiž́ originaĺ se nachaź í ve Stat́ nim
́ archivu v Opoli. „Kniha Glubčic” je velmi
vzácný, bohatě ilustrovany,́ stříbrem
a zlatem zdobený katalog městských
prav
́ z 15. stoleti,́ psaný ručně na pergamenu na vić e než 200 listech.
www.muzeum.powiatglubczycki.pl

užít bohatou nabídku plováren a ba zénů. Nejatraktivnější nabídku nabízí
Aquapark „H2Ostróg” v Ratiboři. K dispozici je plavecký bazén, bazén pro
výuku plavání a dále rekreační bazén
s efekty typu podvodn ić h lehat́ ek s masaž́ i,́ tryskami a vodnim
́ i deš tniḱ y. Nejen
pro nejmladší nav
́ štěvnik
́ y jsou určeny
dvě skluzavky. Nechybí ani dravá řeka
a hydromasážní vany. Děti s radostí
trav
́ í čas v brouzdališti. Pro zaj́ emce je
v aquaparku k dispozici také centrum
biologické regenerace nabiź ejić í mj. několik saun, solnou jeskyni a solárium.
V areaĺ u H2Ostróg pro sebe něco najdou také ti, kteří neplavou. Tělocvična,
kde se konají lekce ﬁtness, a masaž́ ní
místnosti pomohou pečovat o kondici
bez vstupu do vody.
Dalším, velmi atraktivní objektem
pro trav
́ ení volneh
́ o času je vodní park

„Nautica”. Nachá z i ́ se v Gorzycí c h,
v bliź kem
́ sousedství hranice a od samého počátku láká mnoho milovníků
plavan
́ í nejen z obce Gorzyce, ale rovněž zpoza hranic. Poznav
́ acim
́ znakem
„Nauticy” je křivá vyhlídková věž. Na
návštěvníky čekají dva bazény – pla vecký a rekreačni.́ Kromě toho je v rekreační zóně k dispozici solná jeskyně,
vodní tunel s masaž́ nim
́ i tryskami, kaskad
́ ou a dalšim
́ i atrakcemi a také čtyři
vany s jacuzzi. Milovník ům vodní c h
radovan
́ ek udělá jistě skluzavka s „přistan
́ im
́ ” ve speciaĺ ni,́ bezpečné vaně.
K plaveckým objektům, které jsou
přiś tupné po celý rok, patří také krytá
plovaŕ na v Kietrzu. Sklad
́ á se ze dvou
bazénů. Na plovárně se nachází také
jacuzzi a sauna. Objekt je rovněž uzpůsoben pro osoby tělesně handicapovane.́

NAKLUZIŠTĚ?ANEBONABAZEN
́ ?
Aktivní trávení volného času v zimě je
spojeno především s horami a lyžemi.
Hledáme proto nejatraktivnější, nejlépe připravené a zároveň nedaleko se
nacházející lyžařské trasy. Tento čas
však můžeme strávit rekreačně a spor-

tovně, aniž bychom odjeli na hory. Zejména, když nás v posledních letech
zima příliš nerozmazluje a opravdového sněhu moc není. Města a gminy mají
pro své, a to nejen, obyvatele v nabídce
řadu zimních atraktivit.

Jednou z nejznámějších ledovyć h
ploch v regionu je zastřešené umělé
kluziště v Pszow ě. Vzniklo v roce 2001
a těší se veliké oblibě mezi milovniḱ y
bruslení. Informace: www.lodowisko.
pszow.pl Další populaŕ ní ledovou plochou je ratibořský „Piastor”. Objekt
s tim
́ to názvem je nejstarším zimním
kluzištěm. Nachází se ve sportovním
a rekreační m komplexu v Ratibo ři a již řadu let přitahuje děti, mládež
a také starší příznivce bruslení. Ně kolik let provozuje městské kluziště
také Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” (Středisko sportu a rekreace
„CENTRUM“) ve Wodzisławi Śląsk em
́ .
Ledová plocha od samotneh
́ o počat́ ku
těší značné oblibě.
Naopak ti, které jízda na bruslích
děsí, anebo nemají rádi zimní počasí,
mohou – rovněž v zimnim
́ období – vy -

DOLNÍ SLEZSKO
www.dolnyslask.travel
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DĚDICTVIR
́ EFORMACE –
EVROPSKAK
́ ULTURNÍ
STEZKAREFORMACE
Pět století poté, co se protestantismus
založený Martinem Lutherem dostal
na území Polska, je kulturní dědictví
reformace v Dolním Slezsku a Těšínském Slezsku nadále viditelné pou hým okem.
Mezi pamat́ kami spojenym
́ i s dějinami protestantismu je na prvnim
́ miś tě
nutno uvést kostely Míru ve Svídnici
a Jaworu – nejv ětší dřevěné nab
́ oženské
stavby v Evropě, jejichž bohatě zdobené
interieŕ y s charakteristickym
́ i galeriemi
jsou opravdovym
́ i perlami barokní sakraĺ ní architektury. Obě svatyně – teřtí
se bohužel do našich dob nedochovala –
jsou od roku 2001 zapsan
́ y na Seznam
světoveh
́ o dědictví UNESCO.
Rovněž je nutno zmin
́ it vybudované
na počat́ ku XVIII. století kostely milosti
v Jelení Hoře, Kamenné Hoře a Cieszyně, přičemž pouze poslední z nich zůstal v rukou evangelik
́ ů dodnes. Je žiš́ ův
kostel v Cieszyn ě je však nejen největší
protestantskou svatyní v Polsku, ale po

mnoho let byl rovněž centrem náboženského života regionu zahrnujícího
Moravu, Opavské Slezsko a Těšínské
Slezsko. Půl století po jeho vybudov an
́ í
protestanté ziś kali prav
́ o na vytvoření
dalšić h sborů, mj. v Jaworu, Visle, Bystřici, Ustroni a také v Holčovicích na
uź emí dnešní České republiky.
V okolí Jelení Hory nalezneme ještě
jeden zajim
́ avý objekt – rekonstruovaný
a přemístěný na toto místo historický
modlitební dům z Rząśnika z pol. XVIII.
stol., který byl v roce 2018 obnoven
u zámku Pałac Łomnica jako symbol
tolerance ve Slezsku.
Zveme vaś k poznav
́ an
́ í dějin reformace v Evropě prostřednictvím na vštívení objektů nacházejících se na
Evropské kulturní stezce reformace.
V dubnu roku 2019 byla tato stezka
Radou Evropy zapsan
́ a na seznam Ev ropskyć h kulturnić h stezek. Vić e informací naleznete na adrese:
reformationroutes.eu.

DOLNOSLEZSKAM
́ APA
TECHNICKYC
́ HPAMÁ TEK
Spolu s nástupem „století páry a elektřiny” Dolní Slezsko v krátké době prošlo ekonomickou transformací, která
region proměnila v jedno z důležitějších průmyslových center této části
Evropy. Již v první polovině XIX. století
se zde dynamicky rozvíjelo hornictví,
hutnictví či výroba v porcelánových či
textilních závodech, a to vše díky vizionářským podnikatelům takovým jako
Carl Tielsch, hrabě Friedrich Wilhelm
von Reden, či Carl Krister (nazývaný
„slezským Rockefellerem”).
Nedávno vytvořená Mapa technic kyć h pamat́ ek shromažďujić í nejcennější z dolnoslezskyć h technickyć h objektů
představuje dějiny rozvoje průmyslu
v regionu. Kterým z nich věnovat při
plan
́ ovan
́ í sveh
́ o vyĺ etu po stopać h dě jin zvlaš́ tní pozornost?
Takový m i mí sty jsou zlaty ́ důl ve
Złotém Stoku (Rychleby), ve kterém
byly turistům zpřístupněny dvě štoly
z celkové sit́ ě důlních chodeb a štol
čítající více než 300 km, a valbřišská
Stara Kopalnia (Star ý důl) s modernim
́ i

NALYŽE –DOLNIS
́ LEZSKO
Již samotné názvy dvou nejznáměj ších sudetských vrcholů – Sněžka
a Králický Sněžník – slibují, že milovníci sněhu se nebudou nudit. V Sude tech je sněhu i lyžařských tratí dostatek. Těch druhých přibývá každý rok.
A právě díky rozvíjené infrastruktuře
a bohaté nabídce ubytování a gastro nomie je jih Dolního Slezska jednou
z nejpopulárnějších destinací aktivní
turistiky v zimním období. Kde lyžaři a snowboardisté mohou očekávat
nejlepší podmínky?
Na přik
́ lad v Jizerskyć h horać h a Krkonošić h. Běžcům není třeba připomi-́
nat myt́ inu Polana Jakuszycka – hlavní
město polského běhu na lyžích. Prá vě zde se každý rok koná slavný Bieg
Piastów (Běh Piastovců). Rovněž se
jedná o dosud jediné polské středisko
mohoucí se pochlubit pořad
́ an
́ im
́ z av
́ odů v běžeckem
́ lyžovan
́ í na uŕ ovni Světoveh
́ o pohaŕ u. V samotnem
́ Karpaczi
si zalyžujeme mj. na tratích v Białem

Jaru, který lze doporučit př edevšim
́ začin
́ ajić im
́ lyžařům (skvěle se ověří lyžařský „kouzelný koberec“, čili pohyblivý
chodnik
́ ). Avšak i zkušenější lyžaři zde
najdou něco pro sebe, např. moderní
6-miś tnou sedačkovou lanovku. Stejně
profesionální podmínky nabízejí vleky
a tratě nachaź ejić í se na svazić h Kopy
a na Szrenici ve Sklař́ ské Porubě.
Další oblíbenou destinací mezi mi lovnik
́ y lyžovan
́ í a jiź dy na snowboardu
je Czarna Góra nabízející celkem více
než 10 km tratí, na nichž funguje již
několiknać t vleků a lanovek (v četně nej
modernější 6-mí stné sedačkové lanovky v Polsku). Nedaleko se nach aź ejí ještě dvě sjezdové tratě – v Lądku-Zdroji
a Kamienici – a všechny tři tvoří jeden
komplex situovaný v regionu masivu
Kraĺ ickeh
́ o Sněžnik
́ u. Druhym
́ vý znamnym
́ střediskem je již zmin
́ ěný komplex
sjezdových tratí v Zieleńci v Orlických
horách, kde mají lyžaři k dispozici 21
tratí a vić e než 20 vleků.

výstavními prostory Muzea techniky
a průmyslu či Evropského centra uni kat́ ní keramiky.
Zatim
́ co v piechowické Sklař́ ské huti
Julia nav
́ štěvnić i mohou obdivovat proces ruční výroby nádob z křišťálové ho skla, a v historickém papírenském
mlýně v Dusznikách-Zdroji – poznat
zároveň historii, jak i tradiční metody
vyŕ oby papiŕ u.
V areaĺ u historickeh
́ o lokomotivnih
́ o
depa v Jaworzyně Śląské vzniklo Mu zeum železnice ve Slezsku, v němž bylo
shromaž́ děno celkem vić e ne ž 140 želez
ničnić h vozidel z dob od konce XIX. stol.
do 70. let XX. stol. Bohaytm
́ i a zajim
́ avym
́ i sbiŕ kami se může pochlubit rovněž
Muzeum motorizace u zámku Topacz
ve Ślęzi u Vratislavi, kde na nav́ štěvniḱ y
čeká největší kolekce historickyć h automobilů a motocyklů v Dolnim
́ Slezsku.
Projekt společně realizují Nadace
ochrany průmyslového dědictví Slezska a Maršaĺ kovský uř́ ad (krajský uř́ ad).
Vić e informací naleznete na stran
́ kać h
mapazabytkow.pl.

OPOLSKO
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PROTĚLOI DUŠI
Zimní měsíce představují období,
kdy můžeme věnovat více času péči
o tělo, zákrokům regenerujícím pokožku a vlasy vysušené letním žárem,
a dbát o harmonii těla i duše.
Když je za oknem mraź a snih
́ , stojí za to se po aktivním odpočinku na
čerstvem
́ vzduchu ponořit do klidneh
́ o
prostoru klimatických kabin SPA, do
teplyć h koupelí a do opojný ch vůni,́ které umožňují využít regenerující vlastnosti leč́ ebnyć h procedur. Na Opolsku
je mnoho wellness středisek, někte ré z nich se nacházejí v zajímavcyh́
objektech, což ještě dodává na jejich
atraktivitě. Za pozornost stojí stř ediska
nachaź ejić í se v b yv
́ alých palać ić h. Patří
k nim Pałac v Sulisławi, jehož histo rie sahá do 17. století. Jedním z jeho
majitelů nebyl nikdo jiny ́ nže sá m
pruský král Fridrich Vilém III. Pečlivě
restaurovaný palác získal pohádkový
vzhled a nabízí ajurvédské centrum.
Palác v Pawłowicích nacházející se
v kluczborsko-oleském regionu a pochaź ejić í z poloviny 19. století zve své
hosty do SPA zóny sestav
́ ajić í ze sauny,
jacuzii, solária a solné jeskyně. Zcela
jiný charakter má hotel nacházející se
v Zlatohorské vrchovině, Dębowe Wzgórze Wellness & Spa v Pokrzywné.
Blízkost přírody se přirozeně snoubí

s blahodaŕ nym
́ i uč́ inky leč́ ebný ch, ošetřujić ić h a relaxačnić h procedur. S přiŕ odou je spojen také třih
́ ězdičkový hotel
Zacisze situovaný přim
́ o u Turawsk eh
́ o
jezera obklopeneh
́ o lesy. Hosté mohou
využit́ nabid
́ ku SPA, masaž́ í a relaxačních procedur. V renovované budově
z 19. stolet í v Kluczborku s id
́ lí zajim
́ avý
čtřhvězdičkový Hotel Spałka, v němž se
historie prolin
́ á se současnosti.́ Předválečná budova byla rozšiř́ ena o prostornou hotelovou čaś t, v niž́ na hosty čeká
relaxační zóna s baz en
́ em, ﬁnskou saunou, parní laź ni,́ masaž́ emi. Hotel Reha
Vital v Star yć h Siołkowicić h má rovněž
pestrou rodinnou historii, nachází se
v starobylem
́ typickem
́ slezskem
́ domě
s honosnym
́ loubim
́ , v němž žila majitelova babička.Kromě SPA zóny nabiź í
rehabilitační procedury a pobyty. Originální terapie vycházející z Kneippovy vodoleč́ by popsané v 18. století se
využívá v rehabilitačním a relaxačním
komplexu v Kamieni Śląsk em
́ . Středisko
se nachaź í v byv
́ alem
́ palać i obklopenem
́ parkem, kter ý již v 12. století patřil
rodině Odrowążů, z niž́ pochaź í rovněž
sv. Jacek Odrowąż (sv. Hyacint ). Středisko nabiź í širokou paletu služeb – re habilitace, fyzicke,́ psychicke,́ duchovní
a lek
́ ařské terapie.

ZIMAV OPOLSKU
Přichází roční období, které před námi
odkrývá kouzlo pobytu na čerstvém
vzduchu: v krajině pokryté bílým sně hem, v zavátých lesích a na kluzištích.
Vim
́ e, že turistický ruch v tet́ o roční
době jen nepatrně klesá oproti letní se-

zóně, protože je to svat́ eční a novoroční čas, a doba zimnić h praź dnin. Měla
by byt́ zima důvodem ke zdržovan
́ í se
doma a zaleź an
́ í pod peřinu? Rozhodně ne! K zimnim
́ vyĺ etům doporučujeme atraktivní Opolské vojvodství, kde

se nezávisle na roční době nebudete
vůbec nudit. Nabízí mnoho způsobů
k zimnim
́ u odpočinku a je mnoho miś t,
které nam
́ přinesou chviĺ e radosti a dovolí relaxovat.

ZLATOHORSK Á
VRCHOVINA
Nejvyšší vrcholky Opolska nemají sice
tak silnou sněhovou pokrývku, aby
bylo možné věnovat se sjezdovému
lyžování, ale milovníci běžek si jistě
v Zlatohorská vrchovině přijdou na
své.
Jedná se o nejvyšší horský masiv regionu, tvořící část Východních Sudet,
která se nachází na hranici sČeskou
republikou. Nejvyšším vrcholem Zla tohorské vrchoviny je Biskupská kupa
s nadmořskou vyš́ kou 890m n. m. Okolí
lze obdivovat z kamenné vyhlídkové
věže, která stojí na české straně vrcho lu. Nedaleko pod vrcholem se nachaź í
turistická ubytovna pod Biskupskou kupou, která má pro nav
́ štěvniḱ y otevřeno
po celý rok. Zlatohorská vrchovina je

protkána sítí turistických tras v délce
80 km, které jsou celoročně schůdné.
V zimě si můžete vyzkoušet své síly
v běžeckém lyžování a vybrat si ně kterou z tras: tři se nachaź ejí v masivu
Parkové hory, zvané taktež́ Chrabreh
́ o
hora, dvě v masivu Biskupské kupy
a jedna v Głuchołazić h. Trasy mají 2 až
7 km a nabiź ejí různý stupeň obtiž́ nosti.
V oblasti Zlatohorské vrchoviny nalezneme mnoho velmi dobrých a ce nově výhodnyć h ubytovacích zaříze ní například hotel Dębowe Wzgórze
v Pokrzywné , nebo Hotel Aspen
v Głuchołazích. Představují vynikající
základnu pro výlety do blízkých čes kyć h lyžařskyć h středisek.

MUZEANADEV ŠE
Za dlouhých zimních večerech, kdy
slunce zapadá dříve, nelze příliš plánovat prohlídky řady památek, které
představují chloubu Opolska.
Zde v teplyć h a uzavřenyć h prostorać h se před nam
́ i odhalí poklady historie, umění, vědy a techniky, kontakt
s nimi rozvíjí představivost a podpo ruje osobní rozvoj. V samotnem
́ Opolí
doporučujeme navštiv
́ it Muzeum opolského Slezska, jehož jedna část sídlí
v činžovnim
́ domě (Kamienica Czyns zowa). Dům nechal na sklonku 19. století postavit pekař Johann Nowak, jeho
typický interiér, zachovalá hygienická
zařiź eni,́ vyv
́ od vody na každem
́ patře,
schodiště a schody opolsk é provenience jsou unikátním svědectvím nedáv né minulosti. Do mnohem dávnějších
dob nás přenese expozice Okresního

muzea v Nyse (Muzeum Powiatowe w
Nysie) nazvané „Čarodějnické procesy
na nysko-jesenickém pomezí“, která
představuje pravdu o neskutečných
zločinech pać hanyć h na ženać h v tet́ o
oblasti během 15. až 17. století. Tato
výstava je doporučena dospělým ná vštěvníkům, zato výletu do Automobilového metamuzea (Metamuzeum
Motoryzacji) v Paczkowě by se měla
zuč́ astnit celá rodina! Toto interaktivní
centrum techniky se sbírkou starých
aut a motocyklů vytvořila rodina Biernackyć h, populaŕ ní formou prostř ednictvím unikátních edukačních pomůcek
představuje technické procesy, jako
je činnost motoru nebo aerodynami ky auto. V Paczkowě stojí za nav
́ štěvu
také Plynárenské muzeum (Muzeum
Gazownictwa) sid
́ lić í v budově byv
́ alé

plynaŕ ny, která nabiź í mimořad
́ ně zaji-́
mavou expozici, kter á nav
́ štěvnik
́ y přenese do konce 19. a začat́ ku 20. stoleti.́
Shromažďuje stará plynárenská zaří zení pro domácí i průmyslové využití,
včetně rozsáhlé sbírky plynoměrů, jejichž počet přesahuje 600 kusů. V nejhojněji navštěvované turistické atrakci
Opolska, v Juraparku v Krasiejow ě, jsou
především známé modely dinosaurů
v životní velikosti. Kromě toho se zde
nachaź í Vzdělav
́ ací park o evoluci člověka, v němž se pomocí kosmické lodi
a stroji času přeneseme do dav
́ né minulosti, poznam
́ e evoluci člověka a jeho
naś trojů, vypravim
́ e se do vesmiŕ u a do
vzdaĺ ené historie, abychom řešili fascinujić í zah
́ ady naší existence na tomto
světě.

CHRAN
́ ĚNEK
́ RAJINNEO
́ BLASTI
Pěší turistika v zimě je jednou z aktivit, jež můžeme na nadcházející sezó nu plánovat.
Můžeme využí t nabí d ku pro ná vštěvníky opolských chráněných kra jinných oblastí. Kromě nabídky Zlatohorské vrchoviny v zimě návštěvníky
zve a laḱ á na přiŕ odní kraś y Chran
́ ěná
krajinná oblast Hora sv. Anny. Chrá něnou krajinnou oblast Hora sv. Anny

protíná šest pěších turistických tras,
které čá stečně prochá zeji ́ staletý m i
bukovými lesy. Tato oblast je vnímá na jako tradiční vlastenecké a kulturní
miś to, které tvoří Sanktuaŕ ium sv. Anny
a Muzeum povstan
́ i.́ Oba objekty přitahují pozornost turistů i poutnik
́ ů. Hora
sv. Anny leží na evropské trase poutní
a kulturní cesty nazvané Cesta sv. Jaku ba. Z geologickeh
́ o hlediska přestavuje

nejzajim
́ avější miś to přiŕ odní rezervace
„Hora sv. Anny“, v jejímž sousedství
se nachází lokalita výskytu nefelinitu,
která byla navržena tak, aby mohla b yt́
zpřístupněna návštěvníkům. Spous tu zábavy můžete zažít na sjezdovce
Alpin Coaster, na celoročně přiś tupné
saň
́ kařské draź e dlouhé 600 m. Drah
́ a
je osvětlena,́ lze ji využiv
́ at v zimě, tak
i ve večernić h hodinać h.

kuchyně, láká labužníky po celý rok,
ale v zimě obzvlaš́ tě chutnají vydatná
a sytá jídla. Slezské rolády, knedlíč ky, koláče a mnoho dalších delikates
nalezneme především v restauracích
označených značkou „Opolski Bifyj“.
V celém vojvodství lze jich napočítat

kolem dvaceti, nacházejí se v turisticky zajímavyć h místech a často v ne obvyklý ch objektech, jako je zámek,
palác , bývalá továrna nebo rekreační
středisko.

NAKLUZIŠTIA NAJARMARKU
Co by to byla zima bez kluziště? Řada
hřišť „Orlik“ v celém vojvodství se každým rokem v zimě proměňuje v kluziště, na nichž se v rytmu hudby bruslaři
projíždějí a dělají piruety, začátečníci
mohou učinit své první bruslařské
krůčky.

Mnoho kluzišť má půjčovnu bruslí a nabiź í služby instruktorů brusleni.́ Ve řejně
přístupná kluziště přitahují tisíce mi lovnik
́ ů tohoto zimnih
́ o sportu. V zimě
obyvatele ́ Opoli ́ využí vaji ́ venkovn í
kluziště na umělem
́ ledě na zam
́ eckem
́
rybnik
́ u. Van
́ oční jarmark na opolskem
́

náměstí bývá hojně navštěvován, pa nuje zde sváteční atmosféra a pře stavují se tradiční rukodělné výrobky
a regionaĺ ní kuchyně. Tradiční kuchyně
vychaź ejić í ze slezsk eh
́ o zak
́ ladu, který
je obohacen o chutě zčeské, němec ké, polské a také vyć hodoslovanské

