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Ochutnejte  VALAŠSKO všemi smysly 
Termín: prodloužený zářiový / říjnový víkend 2020 

  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. 
Program: 

1. den: odjezd z Prahy ideálně v 7 hodin nejdéle směr Morava 
 
 

Valašské Meziříčí: Moravská gobelínová manufaktura, http://www.gobelin.cz/cs 40 Kč/os., 
unikátní téma a výroba, zcela vázne prodej, který by vydělal na chod manufaktury 
s ukázkami různých dílen:  
- v kobercové se seznámíte s vázáním koberců klasickou perskou technikou  
- gobelínová a restaurátorská dílna, tkaní nových gobelínů i restazurování gobelínů  
- přípravna materiálu pro tkaní koberců a tapisérií, přadenový a skací stroj, barvení 
- galerie s ukázkami aktuálních i hisotrických děl podle předloh předních českých výtvarníků  
- Schlattauerova kavárna ve stylu doby vzniku dílen s pokračováním výtvarné expozice,knihy  
o uměleckém řemesle, event. historické filmy  o gobelínce a řemeslech na Valašsku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muzeum řeznictví tamtéž,... pravda po gobelínech těžká nálož, ale obrátit to nelze 
http://www.muzeumreznictvi.cz, 90 Kč, prezentuje se sloganem - chuť a vůně dědictví 
- 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 
 
 
 

ubytování a relax v hotelu Relax: krytý bazén, možnost přikoupení sauny,večeře 
 
 
 
 
 

2. den: po snídani brzká návštěva kozí farmy Zerlina: http://www.zerlina.cz, 60 Kč 
Kozénky se v tomto období dojí jen jednou denně a 
nemají rady déšť! Součástí prohlídky 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? 
 
 

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: 
- Libušín 3.3.2014 vyhořel, přičinou byla špatně opravená kamna... propadla se střecha, 
zdemolovaná zůstala jídelna s nástěnnými malbami od Mikolaše Alše  
- škoda cca za 100 mil Kč!...probíhá rekonstrukce s předpokládaným dokončením v r. 2020  
- v areálu několik hospod, koliba, stánky s frgály a dalšími typickými produkty Valašska, 
lanovka do údolí a východisko turistických cest do okolí, mj. : 
 
 

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 v Rožnově pod Radhoštěm   
alternativně  
 
 

Jelínkova Destillery Land, exkurze skrz návštěvnické centrum s podnikovou prodejnou, 
video ukázkou v kinosále a následně prohlídka jednotlivých provozů, provoz egalizaxce s 
obřímíi dřevěnými sudy (zrání destilátů), stáčírnu... degustační místnost – celkem ochutnáte 
3 vzorky slivovice, https://www.distilleryland.cz/  110 Kč 

návrat do hotelu s následným relaxem a večeří 
 
 
 

3. den: po snídani Rožnov / Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě,  https://www.vmp.cz  
- mimosezónní vstupné 60  Kč/os. + 200 Kč/ průvodce/výpravu zpřístupněny jsou pouze exteriéry 
- druhé nejstarší muzeum v přírodě ve střední Evropě (po národopisném muzeu v Přerově 
nad Labem): prohlídka dřevěného městečka, Valašského Slavína (dnes čestné pohřebiště – 
Emil Zátopek, Jiří Raška, Ludvík Daněk), Valašské dědiny - více než 70 stavbami  
 
 

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), 110 Kč, senioři 80 Kč 
 



nejhlubší propast světa?!! 
Unikát, který na závěr navštívíme, se pyšní, že je svoji hloubkou 
404 metrů nejhlubší na světě, jak ukázala nedávná měření - 
dokonce sesadila z trůnu do té doby nejhlubší italskou propast 
Pozzo del Merro (měří „jen“ 392 m)… a naměřená hodnota není 
vůbec konečná – skutečná se odhaduje v rozmezí 
neuvěřitelných 800 – 1.200 metrů!  
První zmínka pochází již z roku 1580 a pyšní se tím, že byla 
prvním zaznamenaným krasovým útvarem v České republice na mapě (Komenského mapa z roku 
1627). Má eliptický tvar 100 m x 50 metrů, pod hladinou jezírka se nachází několik suchých jeskyní, 
pro nás je přístupná jen vrchní část propasti s informačním okruhem…kdyby se nezasekl robot 
s kamerou? 
R 

návrat do Prahy večer – 21./22. hodina 
 
 

Cena od 4.000 Kč zahrnuje:  
* autobusovou dopravu, http://www.toulkyevropou.cz/doprava.php 

  * 2x ubytování v Relax wellness hotelu s bufetovou snídaní a servírovanou večeří 
* služby průvodce  
* pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php 

* infomateriály a sladké pokušení.  
 

 

Ubytování a stravování (aktuální poptáme): 
- beskydský hotel Relax *** www.hotelrelax.cz  
se nachází na okraji malebného valašského městečka 
Rožnova pod Radhoštěm  
- je situován na kopečku uprostřed lesoparku, asi 20 
minut pěší chůze z centra města  
- všechny pokoje mají balkón s výhledem na okolní 
lesy, koupelnu se sprchou, WC, TV Sat, Wifi.  
- v ceně je i využití vnitřního a venkovního bazénu. 
- valašská kuchyně: snídaně formou bufetu, 
servírovaná večeře – hlavní jídlo + moučník nebo 
polévka + hlavní jídlo.  

Kontaktní telefony pro případ akutní potřeby: 739 356 390 (po dobu zájezdu nepřetržitě) 
 
 

CK Toulky Evropou.cz vám přejí příjemný pobyt na vaší cestě a bezpečný návrat do vašich domovů. 
 


