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  Ochutnejte VALAŠSKO všemi smysly 
*** návrh programu (prodlouženého) víkendu / úpravy možné *** 
 

Optimální termín: květen – červen / září – říjen 
 
 

  Výlet nás zavede do svébytného národopisného a kulturního regionu Valachů, původně 
pastýřských kmenů z oblasti dnešního jižního Rumunska; jak karpatské salašnictví postupně 
zanikalo, region se vymezoval podle kroje a nářečí. Dnes hraje hlavní roli identita jeho 
obyvatel v podobě lidové kultury, řemesel, zachovalých domů ze zdejších vesnic a měst. 
 

 
 

1. den: odjezd z Prahy / jiného místa v 6 / 7 hodin, transfer na Moravu  
 
 
 
 

* BYSTRICE pod Hostýnem: Továrna na ohýbaný nábytek (TON), 
od roku 1861 tady ohýbají nábytek, neustále si vymýšlí inovativní tvary, sní 
o jeho kráse a jejich produkt se stává nadčasový: 30 Kč 
- exkurze vás provede všemi fázemi výroby až po Vilu Thonet 
- průvodce vás zavede i do nedalekých míst, kde vojákoval a hlídal 
zásobníky benzínu a mazutu proti imperialistickému nepříteli   
 
 
 
 

* VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: Muzeum řeznictví : http://www.muzeumreznictvi.cz,  
prezentuje se sloganem : « chuť a vůně dědictví «  90 Kč 
- ochutnávka uzenin s pivem, zajímavý film (speaker přechází z plátna na plátno) i pivo O.K. 
- prohlídka expozice vývoje řeznického řemesla a výstavou řeznických strojů s ochutnávkou 
zajímavých valašských uzenin z Krásna v nedávno otevřené expozici (10.9.2015) , 
nezaměnitelnou chuť Cyrilových frgálů (asi nic zdravého, ale pro jednou?), které můžeme 
napít nefiltrovanou místní dvanáckou Řeznický lev… no jsme zvědavi na valašské pivo  
 
 

Cyrilovo pekařství v Hrachovci s širokým sortimentem pečiva, zákusků a dortů a skvělý 
frgálů (koláčů, v originální podobě s hruškovou náplní), http://www.frgaly.cz/kontakt.html, nákup 

 
 

ubytování a večeře v jednom z hotelů v Rožnově pod Radhoštěm / okolí  
 
 
 
 
 

2. den: po snídani návštěva kozí farmy Zerlina: http://www.zerlina.cz, zřejmě 60 Kč? 
„Kozénky se v tomto období dojí jen jednou denně a 
nemají rady déšť!“, psal majitel pro podzimní prohlídku.  
Její součástí s ukázkou dojení je přednáška o chovu 
malých přežvýkavců, specifikách ekologického 
hospodaření a zpracování mléka, následné výrobě sýrů 
a jejich ochutnávka s příp. nákupy nejen sýrů, ale 
místních produktů povětšinou zdravé výživy … pravd. 
budou k dispozici i kůzlečí klobásky? 
 

 

 Pro zájemce Farmář na zkoušku!, stačí vyplnit krátký 
dotazník http://www.zerlina.cz/faremni-exkurze ... a? 



 
 
 
 
 
 
 
 

* Jelínkova DESTILLERY LAND: https://www.distilleryland.cz/   

- exkurze návštěvnickým centrem s podnikovou prodejnou, videem a ukázkou výroby,  
 
 

- prohlídka provozů: egalizace v obřích dřevěných sudech (zrání destilátů), stáčírna...  

 

(nejzajímavější) degustační místnost - celkem ochutnáte 3 vzorky slivovice, 140 Kč 
 
 
 

* PUSTEVNY (1.018 m), https://cs.wikipedia.org/wiki/Pustevny 
pojmenované po poustevnících s typickými lidovými stavbami Valašska podle návrhu 
architekta Dušana Jurkoviče - zvonička, útulny Maměnka a Libušín: 
- chata Libušín 3.3.2014 vyhořela, přičinou byla špatně opravená kamna... propadla se 
střecha, zdemolovaná zůstala jídelna s nástěnnými malbami od Mikolaše Alše  
- škoda cca za 100 mil Kč!, 30. července 2020 se dočkala slavnostního otevření  
- v areálu několik hospod, koliba, stánky s frgály a dalšími typickými produkty Valašska, 
lanovka do údolí a východisko turistických cest do okolí, například: 
 
 

* vycházka k RADEGASTOVI – slovanský bůh Slunce a hojnosti, je celý černý a rád zve na 
hostiny, jezdí na věšteckém koni se štítem s obrazem tuří hlavy, jeho přilbici nese labuť s 
rozpjatými křídly, ruka je vyzdobena kopím.  

 
 
 

* Jurkovičova rozhledna – procházka / volno v Rožnově pod Radhoštěm   
 
 

návrat do hotelu s následným relaxem a večeří 
 
 
 

3. den: po snídani ROŽNOV / RADHOŠTĚM: Valašské muzeum v přírodě, https://www.vmp.cz  
 

 

 druhé nejstarší muzeum v přírodě ve střední Evropě (nejstarší je v Přerově nad Labem):  
 

 

 - prohlídka dřevěného městečka, Valašského Slavína - dnes čestné pohřebiště: Emil 
Zátopek, Jiří Raška, Ludvík Daněk) a Valašské dědiny s více než 70 stavbami  

 
 

  240 Kč, senior 200 Kč + 200 Kč/ skupina za průvodce 
 
 
 
 

odpoledne odjezd z Valašska:  
* Zbrašovské aragonitové jeskyně v devonských vápencích jeskyni vytvářely minerální 
vody s vysokým obsahem  výskytem CO2 (využívá se k lázeňským účelům ve zdejších 
lázních) v podobě suchého plynu (moffety), cca 100 Kč 
 
 

* HRANICE, nejhlubší propast světa!!   
Unikát se pyšní svou hloubkou 404 metrů  
- nejhlubší na světě!! Naměřená hodnota není konečná: 
Kam by až dorazil robot s kamerou, kdyby se nezasekl  
- odhad zní až na neuvěřitelných 800 – 1.200 metrů!  
Eliptický tvar 100 x 50 metrů, pod hladinou jezírka se 
nachází několik suchých jeskyní, pro nás je přístupná 
jen vrchní část propasti s informačním okruhem… 
R 

návrat do Prahy / jiného místa večer dle dohody. 
 
 
 

Cena od 4.000 Kč / osobu podle počtu platících diváků a rozsahu služeb zahrnuje:  
* autobusovou dopravu, http://www.toulkyevropou.cz/doprava.php 

* 2x ubytování v hotelu se snídaní, event. i večeří 
* služby průvodce, infomateriál a sladké pokušení. 

* pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php 

Cena nezahrnuje vstupné do objektů, viz itinerář cesty s jeho orientační výší. 

 
 
 
 
 

volejte / pište: RNDr. Miroslav Hrdlička, mobil 739 356 390, kolektivy@toulkyevropou.cz 
 


