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Poděkování
Milé čtenářky a čtenáři,
po roce se k vám dostává další číslo z kolekce Moravia magazínů. Připravili jsme
jich ve spolupráci s téměř 300 partnery po celé Moravě a Slezsku šest. Přes 600
stran o naší krásné Moravě a Slezsku. Magazíny připravujeme téměř rok. Práce
je to náročná, ale reakce vás všech, kteří nám volají a píší, ať již jsou to turisté,
místní obyvatelé nebo partneři Moravia magazínu, nám dává křídla. Přináší celé
redakci pocit, že dělají něco užitečného, že vás články inspirují a jsou dobrými
tipy vašich výletů či dovolené. Obzvláště nás těší, že vám Moravia magazíny rozdávají radost a vyvolávají ve vás pocit hrdosti, sounáležitosti, že sem patříte a že
jsem já, my, součástí Moravy a Slezska, jedinečné oblasti České republiky.
Ivan Marek
Autor rozvojových studií,
koncepcí, textů, scenárista,
fotograf a režisér desítek filmů
v oboru cestovního ruchu.

Chci poděkovat všem, kteří se na tvorbě magazínů podílejí a bez nichž bychom
nemohli takto rozsáhlý projekt realizovat. Jsou to partneři Moravia magazínu,
ti, kteří projekt pomáhají realizovat a financovat. Z veřejné správy, kulturní
sféry, podnikatelé či drobní živnostníci. Jsme rádi, že projekt podporuje
národní agentura CzechTourism nebo Lesy ČR. Také nás těší, že magazíny
najdete v Pendolinu mezi Prahou a Ostravou, na letištích a dalších místech.
Poděkování za nadšení pro tuto práci patří také členům redakčního týmu
a všem externistům. Celkem letos vychází přes 90 000 kusů. Deset milionů
stran krásných příběhů o lidech, jejich práci i vášních z Moravy a Slezska.
V digitalizované podobě je najdete na www.moravia.tips.
Moravia magazíny vyvolaly obrovský příběh. Nečekali jsme tak pozitivní reakce.
Proto chci také poděkovat vám všem, kteří jste nás podpořili slovem. Reakcí
bylo hodně, jednu, krácenou, se souhlasem autora si dovolím zveřejnit:
„Magazínů Slovácko už jsem v našemu infocentru legálně „uzmul“ řadu a reakce
přátel, kterým jsem je zaslal či předal napříč republikou, jsou obdobné jako ta
moje – prostě úžasné dílo, z něhož je cítit více než jen moravský patriotismus!
Moc vám držím palce v této záslužné činnosti prezentující krásy naší milované
Moravy a věřím, že její propagací vaše činnost v tomto směru nekončí…“
Ing. D. V., Uherské Hradiště
Hezké čtení přeje
Ivan Marek
vydavatel Moravia magazínu

Jeseníky (Rychlebské hory a Králický Sněžník), Haná a Hostýnsko,
Slezsko (Ostravsko a Poodří), Pálava a Lednicko-valtický areál,
Valašsko-Beskydy, Slovácko
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Krásná města
Olomouc a Kroměříž

Květná zahrada v Kroměříži, foto: m-ARK

Jejich pouto nezpřetrhala ani staletí
Dvě nádherná města – Olomouc i Kroměříž –
byla dějištěm historických milníků celé Moravy.
Oběma kráčely církevní dějiny, díky čemuž
mohou obě dodnes těžit ze svého historického
dědictví, hřejí se v přízni turistů a zůstávají

Olomoucké biskupství/arcibiskupství mělo totiž
rozhodující vliv i na rozvoj Kroměříže. Tehdejší trhovou
osadu v roce 1110 koupil olomoucký biskup Jan II.
Kroměřížský zámek pak sloužil olomouckým biskupům
a arcibiskupům jako reprezentační sídlo. Jeho součástí
jsou veřejnosti dnes přístupné arcibiskupské sklepy
s 750letou tradicí výroby ryze přírodních mešních vín.
Obě cenných památek „plná“ města vás jistě osloví svojí
atmosférou. Nezůstávejte ale jen u prohlídky architektonických památek. Určitě si vyberete také z bohaté nabídky hudebních či divadelních festivalů, výstav, koncertů
a nejrůznějších společenských i sportovních akcí.

Šternberská madona Arcidiecézní muzeum, foto: m-ARK

V životě obou moravských měst hrála významnou
roli církev. Olomoucké biskupství vzniklo v roce 1063
v návaznosti na starší tradici moravských biskupů, v roce
1777 bylo povýšeno na arcibiskupství. Význam církve
pro život města dodnes dokládá řada významných
kostelů, kaplí a dalších staveb, církev přispěla i k rozvoji
školství. Sídlem úřadů arcibiskupství je Arcibiskupský
palác, který si od roku 2011 můžete při různých příležitostech i prohlédnout. Napínavý a bohatý příběh
duchovní kultury olomoucké arcidiecéze můžete poznat
vArcidiecézním muzeu, v Česku jedinečném, jež shromažďuje především liturgické předměty. Jeho detašované
pracoviště se nachází právě v Kroměříži.

Arcibiskupský palác v Olomouci, foto: m-ARK

centry kulturního a společenského dění. „Barokní
perly Moravy“ si navíc hýčkají památky zapsané
do Seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO. Olomoucký Sloup Nejsvětější Trojice
a kroměřížský arcibiskupský zámek a zahrady
rozhodně musíte vidět!

Arcibiskupský zámek v Kroměříži, foto: m-ARK
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Arcibiskupský palác, Podzámecká a Květná zahrada v Kroměříži jsou
zapsány na Seznamu UNESCO

Dotkněte se

evropských
i moravských dějin
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Foto: archiv Jindřicha Štreita

Kroměříž a Olomouc. Místa, kde se odehrávala setkání,
která měnila dějiny. Místa kultury a vzdělanosti. Obě
hanácká města k sobě historicky patří. Mají unikáty v podobě památek UNESCO, sakrálních památek, jejich muzea
se vzájemně doplňují, jedno má Arcibiskupský zámek,
druhé Arcibiskupský palác, kroměřížské zahrady mají
pokračování v olomouckých parcích. A tak byste mohli pokračovat dál a dál. Je to obdivuhodný příběh trvající staletí
a zanechávající za sebou nesmazatelné stopy. V Olomouci
byl např. v roce 1848 František Josef I. korunován na císaře
a Arcibiskupský zámek Kroměříž (na obrázku) byl v těch
letech sídlem rakouského parlamentu, který zde dal habsburské monarchii novou ústavu. Dechberoucí příběhy.
Udělejte si radost a objevte další.

Šaman fotografie
Jindřich Štreit miluje
Olomouc i Sovinec
Na kožence se mu kolem krku
houpe dřevěná figurka, která jej
provází už mnoho let. V tmavém
oblečení vypadá tak trochu jako
šaman. A s podobným nadhledem,
vnitřní silou, smyslem pro humor
a svobodou, i mluví. O sobě, fotografování, krajině, ke které cítí
velké pouto, i o na první pohled
obyčejných věcech. Ačkoliv nedávno oslavil sedmdesátiny, zdá
se, že nadšení a nápadů má víc než
spousta třicátníků. Fotograf
Jindřich Štreit, který ovlivnil
několik generací fotografů, má
ke střední Moravě, Bruntálsku
a Sovinecku hluboký vztah.
I když se narodil na Valašsku, doma se
cítí tady. „Žiji na vesnici, v přírodě, kde
je daleko větší klid. Na druhou stranu,
mám rád i město. Jezdím sem za přáteli,
do kina, divadla, na výstavy. Můj život
se pohybuje na rozhraní mezi městem
a vesnicí,“ říká jeden z nejznámějších
českých fotografů současnosti.
Pokračování rozhovoru na str. 8
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Pan farář z Nákla byl na této fotografii zvěčněn v roce 1980, jde již o nežijící
legendu, kterou prof. Štreit fotil doslova až do poslední chvíle života (pana
faráře) a je na několika dalších velmi slavných fotografiích.
Legendární fotografie faráře z Nákla – ta je rovněž z roku 1980.

Šaman fotografie
Jindřich Štreit miluje
Olomouc i Sovinec
Četla jsem, že příroda je důležitá
i pro zrak. Co vy a příroda?
Zatím vůbec nepoužívám brýle,
což je, možná, právě i vliv přírody.
Navíc za celou noc, když jsem
v Sovinci, neuslyším jediný zvuk,
který by mě rušil. Je tam klid.
Ve městě mi světelný smog brání,
abych viděl oblohu. Když jdu večer
po Sovinci, vidím plno hvězd.
Člověk se zamiluje…
Dnes si na digitál můžeme
nafotografovat tisíce snímků
a nemusíme se bát, že mineme ten
„pravý okamžik“ jako u analogu.
Je přesto důležité „mít to v oku“?
Technologie jsou výborné. Vůbec
je nezavrhuji. Vizuální stránka
snímků rozkvetla. Fotografie je
o čase. O tom, že než zmáčknu
spoušť, musím vědět, co fotografuji
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a co chci sdělit. Způsob záznamu
se změnil, ale nejdůležitější pořád
zůstává myšlenka.
Žádná nostalgie po analogu?
Fotografuji od roku 1963. Prožil
jsem mnoho hodin ve fotokomoře
při vyvolávání fotografií. Dnes
po tom nepláču. Analog je krásný,
když děláte malý počet fotografií,
ale když sedíte ve fotokomoře,
ničíte si zrak, dýcháte vývojku…
Z tohoto pohledu vnímám moderní technologie jako zjednodušení.
Narodil jste se na Valašsku.
Ovlivnil vás svébytný kraj?
Prvních deset let jsem prožil
ve Stříteži nad Bečvou, nedaleko
Rožnova. Oknem jsme se dívali
na Radhošť. Panoráma nosím
dodnes v srdci. Na Valašsko jezdím

často, ale mentalitou jsem už spíš
z Jeseníků. Sovinec je krásné místo.
Leží v jejich podhůří. Ujedete několik kilometrů a jste na Hané. Tím,
že hodně cestuji, vnímám slovo
domov kosmopolitně.
Nebylo by pro vaši kariéru
jednodušší pracovat a žít v Praze?
Prosadit se ze Sovince nebo z Prahy je
diametrální rozdíl. To vím. Ze spousty důvodů mi stálo za to zůstat zde.
Je to nádherný kraj, Sovinecko,
Olomoucko, Rýmařovsko. Místo, jako
je Ruda, hned tak někde nenajdete…
Tamní křížovou cestu považuji za jedno z nejkrásnějších míst.
Na Sovinecku dříve žili i sudetští
Němci. Po odchodu původních
obyvatel některá místa jakoby
ztratila kořeny…
Po 2. světové válce výměna obyvatel
silně zasáhla do historie, kultury
a mentality kraje. Vedl jsem
diplomovou práci olomouckému
fotografovi Svatopluku Klesnilovi
„Fotografové na Rýmařovsku
19. a 20. století“, ve které se věnoval
i německé otázce.

Topolany 1994

Po roce 1989 se to změnilo?
Hodně. Kraj dnes úplně jinak
vypadá. Lidé se stabilizovali. I když
je tu poměrně vysoká nezaměstnanost, lidé dojíždějí za prací, ale
zůstali většinou ti, co chtěli. Museli
si najít to své, co je tu poutá.
Krajina se změnila. Už se v kamenité půdě nepěstují obiloviny.
Vrátilo se pastevectví.

Svatý Kopeček má silnou
atmosféru…
Jde o duchovní místo se silným
geniem loci. To je alfa a omega
vztahu každého z nás k místu.
Každý máme určité místo v srdci.
A nemusí to být nijak racionálně
podložené. Stačí, že je. Jsou to místa nenásilně položená do krajiny,
což je asi jedna z věcí, kterou dříve
lidé dělali. Neznásilňovali krajinu,
vybírali místa pro své stavby tak,
aby měla energii a logiku.
Město jste měl možnost poznat
i během olomouckých studií.
Studia? To byla krása. Byli jsme
mladí! I když já jsem spokojený
v každém věku. Čím jsem starší,
tím víc je život zajímavější V každém věku si můžeme najít naplnění. Vždycky jsem hodně pracoval,
a práce člověka naplňuje.

PROFIL

aneb Kdo je
Jindřich Štreit
Jindřich Štreit (nar. 5. 9. 1946)
Vystudoval gymnázium v Rýmařově (1963)
a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého
v Olomouci, obor výtvarná výchova (1967).
Učil na Základní devítileté škole v Rýmařově,
byl ředitelem školy v Sovinci a později v Jiříkově.
Od r. 1974 vedl galerii v Sovinci, od r. 1997
v Bruntále. V letech 1974–1977 absolvoval Školu
výtvarné fotografie v Brně. V 80. letech politické
problémy. V letech 1991–1994 byl zaměstnancem
okresního úřadu a posléze muzea v Bruntále.
Od roku 1991 až doposud vyučuje na Institutu
tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké
fakulty Slezské univerzity v Opavě. Od r. 2000
docentem pro obor fotografie. V roce 2009 získal
profesuru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze. V r. 2014 Vysoká škola výtvarných
umění v Bratislavě udělila J. Štreitovi jako
jedinému fotografovi v Česku a na Slovensku
titul doctor honoris causa. Od roku 1991 pracuje
na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii,
Brazílii, Moldávii, Rakousku, Německu, Japonsku,
Číně, Maďarsku, Rusku, ale také v České republice.
Připravil více než tisíc tři sta autorských výstav
a mnoha kolektivních se zúčastnil. Vydal 35 knih
a mnoho katalogů. Jeho práce jsou zastoupené
v nejvýznamnějších tuzemských i zahraničních
sbírkách.

Paseka 2000

A jak vnímáte zmíněnou
Olomouc?
Olomouc je nádherná. Město historie, památek, plné krásných míst,
kulturně mimořádné. Má instituce,
jako je Muzeum umění, Arcidiecézní muzeum, filharmonie či divadlo.
Dobře se tu žije. Je ideálně veliká.
Všude můžete dojít pěšky, vnímat
každý kout, spřátelit se s lidmi, prožívat historii, krásné parky – unikát
obepínající střed města.

Navíc je tu univerzita s tisíci studenty, kteří mění atmosféru města.

Dlouhá Loučka obec Křivá 1993

Je možné porovnat proměnu kraje.
Po 2. světové válce často odcházeli
lidé spojení po staletí rodovou
tradicí s regionem. Přicházeli noví
lidé. Ne všichni to s krajem mysleli
dobře.

Uničov 1998
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Sněmovní sál kroměřížského zámku, foto: m-ARK

Dotkněte se

evropských i moravských dějin
Čím déle budete na Střední Moravě, která zasahuje hlavně do Olomouckého kraje
a částečně i do Zlínského kraje, tím více se budete zamilovávat. A když budete chtít,
může vzniknout láska na celý život. Láska, která vás zavede do hor, krásné přírody
lužních lesů, rozmanitých měst až k nepřebernému množství památek a historických
i kulturních zajímavostí.
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Arcibiskupský sál v Olomouci, foto: m-ARK

Arcidiecézní muzeum v Olomouci, foto: m-ARK

V oblasti Hané a Kroměřížska se stýkají hned tři kulturní
regiony: Slovácko, Haná a Valašsko. Svůj podíl na takové různorodosti má i reliéf oblasti, který přirozeně
pomyslně dělí region na tři menší podoblasti. Objevíte
tu památky zapsané na seznam UNESCO a rozhodně
i něco navíc. Dýchne na vás tisíciletá duchovní tradice
na Moravě, která je na ose měst Olomouc – Kroměříž
téměř hmatatelná. A evropské i církevní tradice nenásilně propojují historii se současností.
Unikátní stavby, jedinečné exponáty i propojení na tisíciletou duchovní tradici na Moravě logicky propojuje
a odhaluje krásy center olomoucké arcidiecéze – měst
Olomouc a Kroměříž. Duchovní rozměr oblasti dodávají
chrámy, jako je dóm svatého Václava v Olomouci, i poutní místa, jako je Hostýn či Svatý Kopeček.
Pojďte se tedy ponořit do plavby po proudu času tisíciletým kulturním a duchovním vývojem podstatné
části Moravy. Projděte si objekty tvořící pomyslnou
osu olomoucké arcidiecéze. Při procházce Arcibiskupským palácem a Arcidiecézním muzeem v Olomouci
i Arcibiskupským zámkem a zahradami v Kroměříži si
můžete vytvořit kompletní obraz o významu a šíři aktivit
spojených s působením církve na Moravě. Jednotlivé
historické objekty a sbírky představují samy o sobě nejen
úctyhodný souhrn architektur či uměleckých exponátů, ale jsou také „bránou“ k poznání minulosti regionů
a měst, krajiny a společenství, tradic a duchovních hodnot olomoucké arcidiecéze.
Zvolit si můžete i způsob, jak si budete z této pestré
mozaiky vybírat. Pokud máte rádi památky, umění
a baví vás poznávat je v souvislostech s dějinami, vydejte
se do Olomouce a Kroměříže s pomocí speciálního
návštěvnického programu za poznáním i zábavou. Této
myšlence se totiž věnují hned tři významné instituce
v regionu – Muzeum umění (zastřešující Muzeum moderního umění, Arcidiecézní muzeum Olomouc i Arcidiecézní muzeum Kroměříž), Arcibiskupství olomoucké
a kroměřížský Národní památkový ústav. Jejich Projekt
Duchovní osa Moravy rozvíjí již fungující spolupráci.

Propojením jednotlivých objektů a jejich expozic umožňuje návštěvníkům obou měst získat úplný přehled
o významu a šíři aktivit spojených s tisíciletým působením
olomoucké arcidiecéze na Moravě.
Ponořte se do plavby po proudu času. Při procházce
Arcibiskupským palácem a Arcidiecézním muzeem
v Olomouci i Arcibiskupským zámkem a zahradami
v Kroměříži odkryjete ucelený obraz vypovídající o významu a šíři aktivit spojených s působením církve na Moravě.
Arcidiecézní muzeum Olomouc bylo prvním duchovně
orientovaným muzeem v českých zemích. Zaměřuje se
na duchovní výtvarnou kulturu 12. až 18. století a mezi
uměleckými skvosty najdete třeba Šternberskou madonu
z konce 14. století, tři tuny vážící barokně zdobný Troyerův kočár nebo 1400 diamanty a smaragdy ozdobenou
monstranci Zlaté slunce Moravy.
Muzeum umění dokonce získalo pro své Arcidiecézní
muzeum Olomouc prestižní označení „Evropské dědictví“
(European Heritage Label). Za svou práci i nevšednost
jej dostalo jako první v České republice. Experti ocenili
jedinečnost, spočívající v rozsahu výstavních prostor, bohatství sbírek i záměru prezentovat příběhy, které vypovídají o společně sdílených dějinách a dokumentují církevní
minulost na ose měst Olomouc – Kroměříž. Instituce sídlí
v kapitulním děkanství Olomouckého hradu, jehož tisíciletá historie sahá od pozůstatků knížecího a biskupského
paláce až po rokoko.
Arcidiecézní muzeum se tak na čas stalo jednou z 9 evropských pamětihodností, oslavujících evropské ideály,
hodnoty a historii, které titul obdržely (v roce 2015).
Vidět prostě musíte také obě UNESCO památky: Sloup
Nejsvětější Trojice v Olomouci i komplex Podzámecké
a Květné zahrady se zámkem v Kroměříži. Olomoucký
sloup vévodí hlavnímu Hornímu náměstí. Kroměřížský
arcibiskupský zámek a obě divukrásné zahrady patří mezi
nejatraktivnější místa České republiky vůbec. Přesvědčíte
se, že region je těžištěm moravské přítomnosti v evropských dějinách.
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Foto: m-ARK

Na trase je řada míst, kde si můžete
odpočinout a občerstvit se. Milovníci
historie ocení okružní trasu po zámcích
a hradech. Začíná u zámku v Náměšti
na Hané, po trase jsou další zámky
v Čechách pod Kosířem a Laškově.
Trasa vede přírodním parkem Terezské údolí zpět do Náměště na Hané.
Zajímavý je projekt Olomouc na kole
umožňující za jeden den poznat
všechny památky a parky s průvodcem.
Projížďka má kratší a delší variantu, trasy vedou po rovinatých cyklostezkách
a málo frekventovaných ulicích.

Střední Haná je oblast
pohybu zaslíbená
a cyklistům zvlášť.
Užít si můžete dlouhé
rovinky bez jediného
kopečku a zkušení
cyklisté mohou zvolit
náročnější trasy.

Horská kola a novinky

Střední Morava
JEDINEČNÉ MÍSTO PRO LOVCE
OPRAVDOVÝCH ZÁŽITKŮ
Výlety na kolech
jako ideální způsob
poznávání krajiny
Region Střední Moravy se může
pochlubit hustou sítí cyklostezek.
I díky finanční podpoře Olomouckého kraje přibývají další nové úseky.
Oblíbené jsou trekové trasy, spoustu
zážitků nabízí např. Moravská stezka
spojující Jeseníky se Střední a Jižní
Moravou. Úsek Střední Moravou
prochází lužními lesy Litovelského
Pomoraví a vede dále do Olomouce.
Na Moravskou stezku se napojuje

12
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Cyklostezka Bečva vedoucí z Valašska na Střední Moravu. Po trase
se dají navštívit mj. Zbrašovské
aragonitové jeskyně v Teplicích nad
Bečvou. Zde je možné nahlédnout
do Hranické propasti, nejhlubší zatopené sladkovodní jeskyně světa. Obě
stezky jsou vhodné pro rodiny s dětmi. Několik cyklotras vede Litovelským Pomoravím, na rodinný výlet
je ideální desetikilometrový okruh
okolo Litovle. Cyklostezka Hvězdná
spojuje metropoli Olomouc
s Bohuňovicemi a Šternberkem.

Ti, kteří upřednostňují horská kola,
mohou zvolit nenáročnou stezku
krásami Drahanské vrchoviny s poznáním malebného údolí říčky Bílá voda.
Náročnější je trasa z Olomouce kolem
Libavé vedoucí mj. Mariánským Údolím a údolím říčky Bystřice. Vhodné
pro silniční cyklistiku jsou opravené
„okresky“ s minimálním provozem.
Novou aktivitou v okolí Olomouce je
koloběžkování. Nejoblíbenější trasou je
lesní cyklostezka kolem zoo na Sv. Kopečku (zde je půjčovna) a radíkovské
věže, podél řeky Bystřice do Olomouce.
Další novinkou je Olomoucí brouzdající Ološlap, poznávací jízdy historickým
městem jsou opravdovým zážitkem.
Ološlap svou netradiční konstrukcí
pojízdného baru pojme dvanáct osob.

Cyklostezka Hvězdná, foto: m-ARK

vyhlídková místa, za námahu totiž
vždy odmění kouzelnými výhledy
do okolí. Pohledy z ptačí perspektivy zcela jinak přiblíží poetiku zdejší
krajiny. Za návštěvu stojí zámecká rozhledna v Čechách pod Kosířem, pěkné
výhledy nabízejí i rozhledny v areálu
zoo na Sv. Kopečku a na vrcholu Velkého Kosíře na Prostějovsku. Navštívit
můžete také ornitologické pozorovatelny u Chomoutova nebo u Troubek.

Zámecká rozhledna v Čechách pod Kosířem, foto: m-ARK

Kouzelná krajina
pohledem
z ptačí perspektivy

Zoo Svatý Kopeček, foto: m-ARK

Střední Morava je pro své jedinečné
přírodní bohatství místem pohodové dovolené. K procházkám lákají
lužní lesy unikátního Litovelského
Pomoraví, jeskynní systémy v Javoříčku, Mladči nebo Teplicích nad
Bečvou, relaxaci nabízejí arboreta,
parky a naučné stezky. Celý kraj
návštěvníkům poskytuje širokou

nabídku přírodních i kulturních
krás, které lze obdivovat buď
v drsnější severní oblasti tvořené Jeseníky, nebo v nížinné části úrodné
Hané. Turisté i díky finanční podpoře Olomouckého kraje mohou
využívat výborně značených pěších
tras. Skvělým místem pro výlety
jsou rozhledny a přírodní

Foto: m-ARK

Tip na výlet – Hranická propast
Vydejte se do unikátní oblasti zvané Hranický kras, ve které
naleznete Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranickou propast.
Ta je nejhlubší sladkovodní jeskyní
na světě! Její celková hloubka činí
473,5 metru, avšak dna stále nebylo
dosaženo. K propasti se dostanete
po naučné stezce Hůrka, která začíná u železniční stanice v Teplicích
nad Bečvou. A když budete pokračovat po naučné stezce dále, můžete
obdivovat pozůstatky hradu

Svrčov a nebo navštívit vyhlídku
u sv. Jana Nepomuckého. Cestou
se vám naskytnou krásné výhledy
na krajinu – při dobrém počasí spatříte Hostýn, Kelčský Javorník i Beskydy. Cestou zpátky pak nezapomeňte navštívit Zbrašovské aragonitové
jeskyně, které jsou nejteplejšími
jeskyněmi v České republice.

MORAVIA magazín
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Olomouc
Barokní perla se sportovním duchem

Ve zhruba stotisícovém městě se
nachází mnoho vzácných památek, Olomouc je po Praze druhou
nejvýznamnější městskou památkovou rezervací. V samotném centru
návštěvníci obdivují radnici s orlojem i zdejší chrámy. Dominantou
Horního náměstí je ale bezesporu
Sloup Nejsvětější Trojice. Oči obyvatel i návštěvníků města se k němu
upírají více než 250 let. I díky své
bohaté sochařské výzdobě, výšce
i urbanistickému začlenění figuruje
od roku 2000 na Seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Baroko kam se podíváš
Na barokní období odkazuje i ojedinělý soubor šesti kašen s mytologickými motivy, jenž doplňuje
sedmá novodobá Arionova kašna.
K barokním památkám patří i nespočet staveb církevního charakteru – kostel svatého Michala, chrám
Panny Marie Sněžné, Arcibiskupský palác nebo Klášterní Hradisko.
Dokládají, že církev měla v dějinách města vždy důležitou úlohu.
Říká se, že v Olomouci kromě
představitele církve rozhodně narazíte i na vojáka a studenta.

Caesarova kašna, foto: m-ARK

Čestný Sloup Nejsvětější Trojice, památka UNESCO, foto: m-ARK
Klášterní Hradisko, foto: m-ARK
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Centrum vzdělanosti, duchovního života
a kultury, město plné zeleně a historických
pamětihodností a podle mezinárodního
průvodce Lonely Planet „nejkrásnější město
České republiky“ i „skrytý poklad Evropy“.
To vše a ještě mnohem více je Olomouc.
V roce 2017 se navíc hanácká metropole
pyšní titulem Evropské město sportu!
Foto: Hotel Flora

Hotel s nejkrásnějším
výhledem na Olomouc
Hotel Flora***/****

Foto: m-ARK

Hotel Flora
Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc
tel.: 585 422 200, 724 030 428
e-mail: hotelflora@hotelflora.cz
www.hotelflora.cz

Foto: Hotel Flora

Poslední příklad platí určitě, minimálně po většinu
roku. Ve městě se totiž nachází nejstarší moravská
univerzita – Univerzita Palackého, jejíž historie sahá
až do roku 1573. Se svými zhruba 24 tisíci studenty
proměňuje Olomouc ve skutečné univerzitní město.
Důležitou roli v dějinách města hrála i armáda. Olomouc bývala po staletí významnou císařskou pevností.
Dodnes to dokládá například Terezská brána nebo
areál Korunní pevnůstky u Bezručových sadů, dnes
sídlo interaktivního muzea vědy Pevnost poznání.
Olomoucké posádce několik let velel i slavný maršál
Radecký. Vojenská historie pak zanechala kolem města
věnec předsunutých fortů, tedy samostatných pevnůstek. Některé prošly opravou, proměnily se v muzea
a jsou přístupné veřejnosti.

Moderní desetipatrový hotel je dominantou městských parků u Výstaviště Flora Olomouc. Pouhých sedm minut chůze do historického centra
města a výborná dostupnost autem i městskou hromadnou dopravou
jsou důvody, proč je desítky let nejvyhledávanějším hotelem v Olomouci.
Poskytuje klidné a příjemné ubytování ve 165 pokojích v pěti kategoriích
a dvou bezbariérových pokojích. Hotel je nekuřácký.
Pokoje ve vyšších patrech s výhledem na historické panoráma a terasa
desátého patra sálu Slunečnice skýtají dechberoucí a současně nejkrásnější výhled na město Olomouc a jeho blízké okolí.
Výjimečnou gastronomii profesionálních kuchařů a cukrářů mohou hosté
ochutnat v klimatizované restauraci Hortenzie.
Hotel nabízí plně vybavené kongresové prostory a zajištění komplexních
kongresových a cateringových služeb.
Samozřejmostí je wi-fi připojení zdarma ve všech střediscích i hotelových
pokojích.
U hotelu je bezpečné parkoviště pro 130 osobních aut, autobusy a garáže.
V Hotelu Flora se nachází wellness
centrum, bazén, whirlpool, sauna, solární
louka, masáže (www.laznefloraolomouc).cz

Kostel Panny Marie Sněžné, foto: m-ARK

Arcidiecézní muzeum, foto: m-ARK

Foto: m-ARK
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Barokní perla oslaví Marii Terezii

Olomoucký půlmaraton, foto: RunCzech

Interiér chrámu sv. Michala, foto: m-ARK

Přítomnost starobylých památek přivedla Olomouc do projektu Barokní poklady
Moravy, v jehož rámci od roku 2016 spolupracuje s městem Kroměříž a Lednicko-valtickým areálem v oblasti cestovního ruchu. Kromě toho, že všechny tři
lokality jsou zapsané v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a pojí je
nemalá část historie, velkou výhodou při společné či vzájemné propagaci je také
jejich poloha. Propojení památek těchto míst nabídne turistům ucelený pohled
na společnou historii i souvislosti odkazu předků a církevních dějin.
Baroko a výročí narození Marie Terezie bude nosným tématem letošní turistické sezony. Významná panovnice z rodu Habsburků navštívila Olomouc hned
dvakrát. V roce 1748 si prohlédla se svým chotěm Františkem Lotrinským klášter
Hradisko a o šest let později se zúčastnila slavnostního vysvěcení Sloupu Nejsvětější Trojice. Byla po ní pojmenovaná Terezská brána, která se dochovala dodnes.
V květnu si navíc připomeneme 300 let od narození Marie Terezie. V rámci tradičních Svátků města se proto uskuteční i Tereziánské slavnosti včetně divadelních
představení a výstavy.

Evropské město sportu

Obyvatelé a návštěvníci Olomouce se ale neobracejí jen do historie. Město žije
bohatým kulturním a společenským životem a významným faktem je i podpora
zdravého životního stylu ze strany radnice. Ne náhodou se proto město může
po celý rok 2017 pyšnit titulem Evropské město sportu. „Je to velký úspěch, který
zúročuje dlouhodobou činnost všech, kteří se podílejí na podpoře a propagaci
sportu v Olomouci. Titul vyjadřuje evropské uznání a poděkování všem našim
aktivním sportovcům, jejich trenérům i sportovním funkcionářům, kteří odvádí
každodenní činnost v klubech, svazech a sportovních organizacích. Patří ale
samozřejmě všem Olomoučanům, kteří mají zájem o pohyb a zdravý životní styl,“
řekl primátor Antonín Staněk. Podle něj magistrát podporuje bezmála 150 sportovních klubů, v nichž působí téměř 20 tisíc registrovaných sportovců. Mnohá
sportoviště, cyklotrasy či vodní cesty mohou využít i turisté.
Ve městě se koná řada sportovních klání. K nejvýznamnějším patří mimo jiné
Olomoucký půlmaraton, který si získal prestiž mezi profesionálními sportovci, ale
propadli mu i místní obyvatelé a lidé z okolí. Městem projíždí třeba i mezinárodní
cyklistický etapový závod Czech Cycling Tour, konají se tu mezinárodní parkurové
závody či tradiční závod ve skoku do výšky pod širým nebem Hanácká laťka.
N startu etapy Czech Cycling Tour, foto: Jan Brychta

Za vůní tvarůžků

Hanáckou metropoli si mnozí lidé spojují s olomouckými tvarůžky. A to i přesto,
že tento sýr s nezaměnitelnou vůní se vyrábí v nedalekých Lošticích. V Olomouci
si „tvargle“ i zákusky z něj lze koupit třeba v Tvarůžkové cukrárně. V letošním
roce se ale můžete koncem dubna těšit i na Olomoucké tvarůžkové slavnosti
rozšířené na dva dny. Odehrají se na obou centrálních náměstích. Návštěvníci
festivalu ochutnají tvarůžky v teplé i studené kuchyni v nabídce restaurací, které
jsou zapojeny do projektu nazvaného Ochutnejte Hanou. Nebudou chybět ani
tvarůžkové dezerty a pivo z hanáckých minipivovarů. Připraven bude zajímavý
doprovodný program včetně vystoupení hanáckých folklorních souborů.

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc
tel.: 585 513 111, e-mail: podatelna@olomouc.eu
Foto: archiv AW Loštice
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burza, chystáme Velký sportovní
kvíz. Olomouc bude hostit tenisový
ITS Cup, Světový pohár ve stolním
tenise, velký mezinárodní florbalový
turnaj a řadu dalších akcí. Sport
chceme přiblížit hlavně nejmladší
generaci, protože její vztah k pohybu je oproti minulosti výrazně
odtažitější, což je veliká chyba.
Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., foto: archiv města

Primátor Olomouce:
Olomouc je půvabný celek
s mnoha krásnými detaily
Olomouc se letos bude snažit přiblížit návštěvníkům vedle památek,
historie a dalších lákadel i svou sportovní stránku. Je totiž Evropským městem sportu 2017. „Moderní krajská metropole a starobylé
město s vzácnou památkovou rezervací nejsou nutně protiklady,“
míní olomoucký primátor doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
V Olomouci jste se narodil a je s ní
spojená i Vaše profesní kariéra. Ale
procestoval jste řadu zemí a viděl
mnoho měst na různých kontinentech. Je Olomouc mezi nimi něčím
jiná, jedinečná?
Věřím, že každý Olomoučan, který
procestoval aspoň kousek světa,
zná ten příjemný pocit při návratu. Olomouc je prostě Olomouc.
Půvab našeho města je jedinečný.
Na poměrně malé ploše se nachází
kompaktní městský celek, který
svými hranicemi odpovídá nejen
vymezení středověkými lokátory, ale
dokonce už starším, předměstským
osadám. Na tomto území je koncentrováno takové množství stop
historie od románského přes gotické
a renesanční umění až po velmi
výrazné barokní rysy města, jaké
jinde nenajdeme. Olomouc je svá, je
to půvabný celek s mnoha krásnými
detaily.

Olomouc se skloňuje hlavně
s ohledem na druhou největší
tuzemskou památkovou rezervaci,
ale vnímám tu stále víc možností
aktivního trávení volného času.
Jak pojme město Olomouc téma:
„Olomouc – Evropské město sportu
2017“?
S ohledem na to, že každým rokem
jde zhruba sedm procent z rozpočtu města na podporu sportovních
aktivit, Olomouc už městem sportu
fakticky je. Evropští komisaři,
kteří u nás zjišťovali situaci při
naší loňské kandidatuře, byli velmi
pozitivně překvapeni například
tím, kolik je v Olomouci moderních školních hřišť, otevřených
současně i pro veřejnost. Pokud jde
o rok 2017, budeme se snažit sport
přiblížit a nabídnout všem obyvatelům města. Centrum Olomouce
bude opakovaně dějištěm různých
akcí typu Den pohybu či Sportovní

Která z řady „tváří“ Olomouce se
Vám nejvíc líbí?
Mám rád Olomouc jako město,
ve kterém se propojuje duch
tisíciletých dějin s atmosférou
univerzitního města, v němž je
díky přítomnosti mnoha mladých
a kreativně založených lidí neustále
živo. Na Olomouci je podle mne
sympatické především právě to, že
má ne jednu, ale bezpočet tváří, také
podle toho, co zrovna hledáme nebo
po čem toužíme. Umí nabídnout
prostor pro klid a snění stejně jako
velmi živé společenské dění, je
místem pro badatele stejně jako pro
sportovce či milovníky kultury.
Před časem v prestižní edici
průvodců Lonely Planet označili
Olomouc za ukrytou evropskou
perlu. Platí to podle vás stále?
To je samozřejmě relativní pojem.
V porovnání s nedávnou minulostí je dnes Olomouc podstatně
známějším a vyhledávanějším cílem
pro turisty z tuzemska, Evropy
i z exotických zemí˝, jako je Jižní
Korea nebo Čína. V tomto ohledu je
perla jménem Olomouc už mnohem méně ukrytá. V porovnání
s nejproslulejšími destinacemi, jako
jsou Benátky, Řím či třeba Paříž,
Olomouc ale vždy bude tak trochu
ukrytým pokladem. A možná je
to tak dobře, i to je součást kouzla
našeho města.
Děkujeme za rozhovor.
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Foto: m-ARK

Foto: Aquapark Olomouc

Foto: m-ARK

Oáza odpočinku
a zábavy

Aquapark Olomouc
Finská sauna s ochlazovacím bazénem, BIO sauna, parní lázně,
relaxační místnost, venkovní whirlpool na terase, ale i vnitřní
či venkovní plavecké a dětské bazény, tobogany a skluzavky…
Zní to vaší duši i unavenému tělu jako krásná melodie? Potom
neváhejte a vydejte se do Aquaparku Olomouc.

Foto: Aquapark Olomouc

Tam nově rozšířili služby právě
v oblasti wellness, díky čemuž vás
jako bonus čeká netradiční výhled
na centrum města z venkovní terasy.
Po ní se můžete projít po oblázcích
a třeba po saunovém rituálu relaxovat pod širým nebem.
V areálu, ležícím v lokalitě „Pod
Vlachovým“ poblíž silnice na Brno,
najdete ale nepřeberně dalších možností, jak se zabavit a zasportovat si.
Součástí vnitřního i venkovního areálu
jsou také restaurace, bar i bistro. Areál
propojuje adrenalinové a relaxační vodní atrakce s odpočinkovými
zónami. Ve vnitřní části je rekreační
bazén s takzvaným výplavovým
bazénem. Nechybí ani masážní
bazén, whirlpooly a dětský bazén se
skluzavkou. Děti se vyřádí i v zábavním miniparku s atrakcemi a lezeckou
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stěnou. Návštěvníkům je k dispozici
několik toboganů včetně adrenalinového
„trychtýře s turboskluzavkou“ zvaného
Spacebowl. Ještě širší je nabídka aquaparku během sezonního provozu venkovního
areálu s plaveckým bazénem, toboganem
i beachvolejbalovým hřištěm.
Moderní centrum nabízí příchozím
pravidelně i speciální programy, plavecké
kurzy a hlídání dětí. Využít lze třeba služeb
dětského koutku Akvárko, kde se konají
tvořivé dílničky nebo animační programy.
K dispozici je každý všední den i zdravá
miniškolka pro děti ve věku od 2 do 4 let,
kterou vedou zkušené „hlídací tety“.

Aquapark Olomouc
Kafkova 526/21, Olomouc-Slavonín.
tel.: 588 517 770 (771)
e-mail: info@aqua-olomouc.cz
www.aqua-olomouc.cz

Hotel Trinity

Hotel Trinity
Pavelčákova 22, 772 00 Olomouc
tel.: 581 830 811, 585 222 065
www.hotel-trinity.cz

snoubí historii s moderním pojetím
klienti z řad známých osobností,“ míní
ředitelka hotelu Denisa Furdíková.
Genius loci místa se stal inspirací i při
hledání jména pro hotel. Jasnou volbou
byl nedaleký Sloup Nejsvětější Trojice.
Foto: Tomáš Marek

Historický dům, o němž je první písemná zmínka z roku 1369, byl v devadesátých letech odsouzen k demolici.
Přesto se olomoučtí rodáci nelehké
výzvy nezalekli a vytvořili moderní
hotel, který tvoří neodmyslitelnou
součást centra Olomouce. Dnes nekuřácký hotel nabízí luxusní ubytování
a restauraci v útulném prostředí plném
krásných uměleckých děl. „Snažíme
se, aby se u nás hosté cítili jako doma.
Jsme hotelem se srdcem pro všechny
na cestách: turisty, businessmany
i rodiny včetně domácích mazlíčků.
Pomyslnou třešničkou na dortu jsou

2.–3. 6. 2017 | Svátky města – tradiční
historické oslavy města, průvod ke cti
patronky města sv. Pavlíny, koncerty
a divadla, řemeslný jarmark
24. 6. 2017 | Olomoucký 1/2maraton –
8. ročník největší sportovní události
v Olomouci
Foto: m-ARK

6.–30. 7. 2017 | Olomoucké barokní
slavnosti – 5. ročník letního festivalu
barokní opery a dalších doprovodných akcí
formou palácových slavností

Akce v Olomouci
10.–17. 4. 2017 | Olomoucké Velikonoce –
oslavy velikonočních svátků, hanácký
folklor, velikonoční řemeslný jarmark
20.–23. 4. 2017 | Flora Olomouc – jarní
etapa mezinárodní zahradnické a květinové
výstavy
28.–29. 4. 2017 | Olomoucký tvarůžkový
festival – akce spojená s ochutnávkou
tvarůžkových specialit, doprovodný
folklorní a kulturní program

1.–2. 9. 2017 | Oslava maršála
Radeckého – oslavy spojené s přehlídkou
dechových vojenských hudeb
4.–18. 9. 2017 | Mezinárodní varhanní
festival – 49. ročník mezinárodního
festivalu varhanní hudby
24. 9.–14. 10. 2017 | Podzimní festival
duchovní hudby – festival duchovní hudby v olomouckých kostelích a chrámech
prosinec 2017 | Olomoucké Vánoce –
tradiční vánoční trhy, kulturní a doprovodný program na Horním náměstí
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tourism.olomouc.eu
www.kromeriz.eu
www.lednice.cz
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QUEEN – The show must go on!, foto: archiv MDO

Herci

Moravské divadlo Olomouc
třída Svobody 33, 779 00 Olomouc
tel.: 585 500 500
e-mail: pokladna@moravskedivadlo.cz
www.moravskedivadlo.cz
Vstupenky a rezervace:
Horní náměstí 22, 779 00 Olomouc
pondělí–pátek 9.00–18.00
tel.: 585 500 500 (tel. rezervace)
www.moravskedivadlo.cz

Moravského divadla Olomouc
VÁS ROZESMĚJÍ, DOJMOU I POBAVÍ
Herci, hudebníci, zpěváci či baletky Moravského divadla
Olomouc sbírají prestižní ceny ve svých oborech a pokračují
v duchu české divadelnické tradice.
Moravské divadlo Olomouc, stálice
mezi tuzemskými scénami, má jako
jediné na střední a východní Moravě tři umělecké soubory i orchestr.
Díky tomu se na jevišti střídají klasická a moderní baletní představení,
opera i opereta. Podívat se můžete
zajít i na muzikály a činohru, včetně
pohádek.
Divadelnická tradice v Olomouci
sahá až do 16. století. Historie divadelní budovy na Horním náměstí
se začala psát po roce 1800, kdy
se tzv. Modrý dům začal měnit
na kulturní centrum. Slavnostní
otevření divadla proběhlo 3. 10.
1830. Čeština prvně na scéně Moravského divadla Olomouc zněla
ve Smetanově Libuši 1. září 1920.
S minulostí divadla jsou spojená
i jména významných osobností,
jako byli Gustav Mahler, Eduard
Haken, Beno Blachut, Oldřich
Stibor, Josef Bek či František Řehák.

Dnes členové souboru lidem představují klasický repertoár i méně
známé tituly. Mezi divácké hity
patří komedie Sluha dvou pánů,
Najdeme se na Ztracené a Robin
Hood, baletní tituly Queen – The
show must go on či Dáma s kaméliemi a hudební evergreeny Kouzelná
flétna a Noc na Karlštejně. Divadlo
má dobré jméno i v zahraničí.

Robin Hood, foto: archiv MDO

Kouzelná flétna, foto: archiv MDO

Olomoučtí divadelníci zaznamenali
v posledních letech řadu úspěchů.
„Umělci Moravského divadla se
pravidelně objevují v nominacích
na prestižní Ceny Thálie. Významná
ocenění sbírají také inscenace, například Pád Antikrista či Sluha dvou
pánů,“ dodal mluvčí divadla David
Kresta. Vždy v květnu Olomoučtí
hostí jeden z největších mezinárodních divadelních festivalů v ČR –
Divadelní Floru. Během prázdnin
pořádají Olomoucké divadelní
prázdniny. Na podzim se pak přidávají k celorepublikové akci Noc divadel.

MORAVIA magazín

23

Vítejte v OC
Olomouc CITY:
SVĚTĚ, KDE SE NAJDETE!

V tomto nákupním a zábavním centru ležícím na okraji stotisícového
krajského města u dálnice směrem
na Mohelnici a Hradec Králové
vám budou hodiny utíkat a každou
minutu si užijete. A nejspíš se sem
brzy vrátíte, protože tohle „město
ve městě“ má zkrátka své kouzlo.

Amazonie láká děti
i dospělé
S dětmi určitě zajděte do zábavního parku Amazonie. Ten nedávno
prošel velkou rekonstrukcí a zabírá
nemalou část druhého patra. Vyřádí
se zde dítě každého věku. V herní
zóně si mohou denně od 9 do 20
hodin zaskotačit na obří průlezce,
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houpačkách, skluzavkách, ve skákacím hradu, v balonkovém bazénu
a na mnoha dalších atrakcích.
Dospělí mohou posedět v kavárně,
s níž je Amazonie propojená.
A pokud chcete nechat své potomky

či vnoučata v hřejivé náruči centra
a zatím si nakoupit, svěřte je do nového dětského koutku Tarzánek.
Využít můžete i pravidelné aktivity,
jako jsou Dětské neděle, kdy na děti
čeká zábava a vybraný dětský film
v multikině Cinestar. Tam je mimo
to každý den k vidění, i v 3D kvalitě,
hned několik filmových hitů. Přijít
lze i na Dámské jízdy a Pánské jízdy
se speciálním programem.
Foto: OC Olomouc CITY

Chcete strávit hezký den, zajít si na dobrou kávu, do kina,
na minigolf či výstavu, ale potřebujete i něco nakoupit a zajít
do lékárny či obhlédnout aktuální módní trendy? Pak pro sebe
objevte obchodní centrum Olomouc CITY.

Foto: OC Olomouc CITY

Foto: OC Olomouc CITY

Zajímavé akce i soutěže

Vše na jednom místě!

V obchodně společenském centru
Olomouc CITY na vás celoročně čekají rovněž setkání se známými herci
a zpěváky, zajímavé koncerty, módní
přehlídky či výstavy. V centru
probíhají i castingy do soutěží krásy,
před Vánoci tu zase nakupující plní
dětem sny prostřednictvím Stromu
splněných přání. „Možností, kdy si
u nás lidé mohou nakoupit a současně se pobavit i zapojit do různých
aktivit, je řada,“ potvrzuje marketingová manažerka Olomouc CITY
Margareta Šulcová.

A je z čeho vybírat. Pod jednou střechou objevíte více než 70 obchodů
a různých služeb. K nim každý rok
přibude několik novinek v podobě
rozšíření počtu obchodů či značek.
Stávající oblíbené obchody zase
často rozšiřují svou prodejní plochu
a nabídku. „Snažíme se nabízet
stále něco nového. Mezi oblíbenými
obchody teď mimo jiné lidé najdou
prodejny papírnictví MC Pen,
obchod se spodním prádlem Sara
nebo In Style. Máme i specializovaného prodejce značky Mountfield,
u kterého je samozřejmostí profesionální poradenství,“ říká manažerka
OC Olomouc CITY. Díky tomu se
zákazníci mohou lépe orientovat při
výběru zahradních strojů, saun nebo
při plánování stavby bazénů.
Nedávno ke stávajícím obchodům
přibyla prodejna módy In Style, prodejna nábytku Nábytek Valášek a vše
pro svou party koupíte na jednom
místě v prodejně Pro Party. Nápady
a tipy pro váš domov můžete hledat
v provozovně Nábytku Nejči i Maxidesign. Navštívit můžete i oblíbené
obchody s oděvy, jako jsou Gate,
Cross Jeans, značkové velmi slušivé
oblečení najdete v prodejně Rip Curl
či oblíbená prodejna se sportovním
zaměřením Sportisimo. Za málo
peněz hodně muziky, to zase můžete
objevit ve světě prodejny Pepco.
Pokud si nejste jistí současnými
módními trendy a chystáte se
pořídit si něco pěkného, máte
šanci dozvědět se na internetových

V centru můžete při nejrůznějších
příležitostech soutěžit o zajímavé
ceny. Při svých nákupech proto nezapomeňte využít výhodné nabídky
obchodů pro členy klubu Moje
CITY Klub, v rámci kterého se konají různá klání o dárkové poukazy.
Členství v klubu s sebou nese řadu
dalších výhod. Stát členem klubu
se můžete zdarma. A pak už jen
čerpejte výhodnější nákupy, získejte
lepší přehled o slevách i VIP výhody
na akcích OC CITY.

Foto: OC Olomouc CITY

stránkách centra ve fashion blogu
Olomouc CITY něco o módních
vychytávkách. Chcete-li se podívat
na tento inspirativní web Olomouc
CITY, využijte bezplatnou wi-fi.
Dvoupodlažní stavba, sousedící
s hypermarketem Globus, má k dispozici i prostorné parkoviště. Přijeďte si nakoupit i relaxovat a bavit se!
Kontakty:
Olomouc CITY
www.mojecity.cz
www.facebook.com/OlomoucCITY
Moje CITY Klub
www.mojecityklub.cz
Amazonie
www.amazoniecity.cz
www.facebook.com/Amazonie
Fashion blog Olomouc CITY
www.mojecityfashionblog.com
Cinestar
hotline: hotline@cinestar.cz
kino: olomouc@cinestar.cz
www.cinestar.cz/cz/olomouc
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Foto: Výstaviště Flora Olomouc

Výstaviště

Flora Olomouc
letos opět vábí (nejen) na květiny,
ovoce či zeleninu
Unikátní výstavnický areál v srdci zelených
parků v bezprostřední blízkosti nádherného
historického centra. Takové je Výstaviště Flora
Olomouc, které v každém ročním období přiláká
do středomoravské metropole desetitisíce
lidí. Hlavními atrakcemi budou v areálu, jehož
tradice sahá až do roku 1966, opět tři etapy
výstavy Flora Olomouc – jarní, letní a podzimní.

V unikátním komplexu, jehož hlavní výstavní pavilon A
prošel nedávno rozsáhlou modernizací, si také letos dají
hned třikrát dostaveníčko všichni milovníci zahrádkaření a umu tuzemských i zahraničních pěstitelů. Ačkoliv
v jednotlivých pavilonech i jejich okolí se během roku
odehrává řada akcí – od výstav, veletrhů, plesů, koncertů
až po konference – jsou stále těmi nejznámějšími mezinárodní květinové a zahradnické výstavy.
Expozice v pavilonu A, foto: Výstaviště Flora Olomouc

Výstaviště Flora Olomouc, a. s.
Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
tel.: +420 585 726 111
fax: +420 585 726 272
e-mail: info@flora-ol.cz
www.flora-ol.cz

Foto: Výstaviště Flora Olomouc
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Nově zrekonstruované rozárium, foto: Výstaviště Flora Olomouc

Rozkvetlé památky 2015, foto: Výstaviště Flora Olomouc

Každoročně se konají tři etapy výstavy Flora Olomouc.
Letos se uskuteční jarní část spolu s veletrhem drobné
zahradní mechanizace Hortifarm a Jarními zahradnickými trhy od 20. do 23. dubna. Letní etapa Flory má své
místo v kalendáři od 17. do 20. srpna. Její součástí bude
opět přehlídka Vyznání růžím a Letní zahradnické trhy.
Podzimní celonárodní výstavu ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků spojenou s festivalem gastronomie
a nápojů Olima, soutěží ovocných destilátů Flora košt,
Dny moravských vín či Podzimními zahradnickými
trhy můžete navštívit od 5. do 8. října. Podzimní Floru
letos znovu doprovodí projekt Rozkvetlé památky, jenž
zkrášlí vybrané olomoucké pamětihodnosti nádhernými
květinovými aranžmá od předních mistrů floristů. Tento
projekt se, stejně jako všechny tři loňské etapy výstavy
Flora Olomouc, konal pod záštitou ministra zemědělství
Mariana Jurečky.
„Za pozornost však kromě tří etap Flory Olomouc stojí
i další naše výstavnické akce, třeba hravý For Model nebo
Chovatelská výstava zaměřená na návštěvnicky atraktivní
mláďátka,“ říká ředitel výstaviště Ing. Jiří Uhlíř.
Jeho tým kromě pořádání samotných výstav také
pečuje o městské parky, sbírkové skleníky, botanickou
zahradu a vloni zrekonstruované rozárium. Historie
parků sahá až do 20. let 19. století. Z původního malého stromořadí se rozloha zeleného prstence rozrostla
na více než 47 hektarů. Společně s palmovým skleníkem postaveným v letech 1927–1930 patří Smetanovy,
Čechovy a Bezručovy sady k nemovitým kulturním
památkám.

Podzimní Flora, foto: Výstaviště Flora Olomouc

Program 2017:

TOURISM EXPO 10.–11. 2. 2017
výstava služeb cestovního ruchu a využití volného času
FOR MODEL 10.–12. 3. 2017
prodejní výstava modelů a sběratelství, expozice
a prodej hraček
FLORA OLOMOUC 20.–23. 4. 2017
mezinárodní zahradnická výstava a veletrh, jarní etapa
HORTIFARM 20.–23. 4. 2017
veletrh drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb
JARNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY 20.–23. 4. 2017
prodejní trhy květin, zeleniny, semen, okrasných
rostlin, školkařských výpěstků, zahradnických pomůcek
a potřeb
MORAVIA SPORT 23.–24. 6. 2017
veletrh sportovních potřeb a vybavení
FLORA OLOMOUC 17.–20. 8. 2017
mezinárodní zahradnická výstava a veletrh, letní etapa
LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY 17.–20. 8. 2017
prodej květin, zahradnického sortimentu, drobné
zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb
VYZNÁNÍ RŮŽÍM 17.–20. 8. 2017
přehlídka a prodej růží
CHOVATELSKÁ VÝSTAVA – MLÁĎATA 8.–10. 9. 2017
celostátní výstava mladých králíků, mladé drůbeže
a výletků holubů
FLORA OLOMOUC (HORTIKOMPLEX) 5.–8. 10. 2017
celonárodní výstava ovoce, zeleniny a školkařských
výpěstků, podzimní etapa
OLIMA 5.–8. 10. 2017
festival gastronomie a nápojů
PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY 5.–8. 10. 2017
prodejní trhy květin, ovoce, zeleniny, okrasných
a ovocných dřevin, drobné zahradní mechanizace,
pomůcek a potřeb
VÁNOCE FLORA 9.–18. 12. 2017
vánoční trhy
Změna programu vyhrazena!
MORAVIA magazín
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Senický Mišan, foto: ZD Senice na Hané

Senické zemědělské družstvo

TO JE DOTEK REGIONU, HOTEL I OBCHODNÍ DŮM
Tradice v moderním pojetí, kvalita a regionální suroviny i produkty.
Tato slova stručně vystihují to, co kromě jednoho majitele –
Zemědělského družstva Senice na Hané – spojuje olomoucký
Hotel Senimo se sousedním stejnojmenným obchodním domem
i mlékárnou v Náměšti na Hané produkující domácí jogurty i další
mléčné výrobky.
prodejna lahůdek a samoobsluha.
V sousedství obchodního domu
stojí tříhvězdičkový Hotel SENIMO
nabízející komfortní ubytování v 28
moderních nekuřáckých pokojích
s LCD televizí i wi-fi. Hosté mohou
využívat různé hotelové služby
včetně masáží. V hotelové restauraci
ochutnáte poctivou českou kuchyni,
kterou si v létě můžete užít i na venkovní zahrádce. Moderní nový
salonek, jehož součástí je stylový
sklípek, s kapacitou až 50 osob nabízí
ideální prostředí pro konání svateb
a různých akcí.
Foto: Hotel Senimo

Obchodní dům SENIMO je jiný už
na první pohled. Státem chráněná
architektonicky výjimečná budova
začala plnit svůj obchodní účel v roce
1898 jako aukční hala. Později se proměnila v tržnici s masnými produkty
a bez oprav vydržela až do 80. let
20. století. V roce 1990 tuto stavební
a technickou památku v aukci získalo
právě ZD Senice na Hané. Seničtí
proměnili chátrající objekt v první
olomoucký supermarket. A dodnes
nabízí pestrý sortiment včetně elektroniky, papírnictví, domácích potřeb,
módy i hraček. Součástí prostor je

Seničtí zemědělci, kteří patří k nejúspěšnějším v regionu, vyrábějí jogurty,
mléko, tvaroh i sýry ve vlastní malé
mlékárně tradičním způsobem. Propojili
tak využití mléka od krav z vlastního
chovu s rostoucím zájmem o místní
potraviny. A tyto mléčné výrobky jsou
stále populárnější. Najdete mezi nimi
ve skleničce zrající jogurty Hanáček,
ale i zákysy, jogurtová mléka, tvaroh
Drásal, farmářskou smetanu nebo
přírodní čerstvý sýr. Všechny výrobky
mají certifikát s ochrannou známkou
HANÁ regionální produkt. ZD Senice
na Hané se kromě produkce mléka
a vajec zaměřuje na pěstování potravinářské pšenice, sladovnického ječmene,
cukrové řepy i chmele. V sadech zase
sklízí jablka, hrušky, třešně či švestky.

SENIMO a.s.
Pasteurova 905/10, 772 00 Olomouc
tel.: 587 209 805
e-mail: senimo@senimo.cz
www.senimo.cz
Hotel SENIMO
Pasteurova 905/10, 772 00 Olomouc
tel.: 587 209 800
e-mail: recepce@senimo.cz
www.hotel.senimo
Zemědělské družstvo
Senice na Hané
Vodní 214, 783 45 Senice na Hané
tel.: 585 700 600
e-mail: zdsenice@zdsenice.cz
www.zdsenice.cz
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Foto: m-ARK

Adrenalinový svět

Lamborghini Kart Arena
Unikátní dvoupatrová závodní motokárová dráha je lákadlem
olomoucké Lamborghini Kart Areny.
Krytá 240 metrů dlouhá dráha plná
zatáček nabízí dost prostoru pro
manévrování a opravdové motokárové závodění. Atrakce je určená pro
všechny věkové kategorie a může se
stát zajímavým cílem vašeho výletu.
Arénu provozovanou společností
Korený-racing najdete v prostorách
nadzemních garáží v ulici Hanáckého
pluku, jen kousek od historického
centra Olomouce.
Pro adrenalinové zážitky ze závodění
i požitek z jízdy mají dospělí k dispozici 7 motokár a děti od 7 do 12 let
další 4 motokáry „Kadet“. Pro malé
závodníky od 3 do 7 let je v nabídce
5 motokár „Baby“. „Půjčujeme také
veškeré příslušenství. Pro skupiny
uspořádáme i závody, na které zajistíme poháry, medaile a diplomy,“ míní
provozovatelé. Nabídka možností,

jak si to na motokárách užít, je celá
řada. Vedle závodů týmů lze v aréně
uspořádat firemní akce, zazávodit si
se známými osobnostmi a školáci se
mohou vydat na speciální výpravu.
Firma má i vlastní závodní tým
a Motokárovou školičku. V ní se učí
jezdit už děti od 3 let. Nejlepší z nich
pokračují do závodního teamu Korený-racing. Novinkou společnosti je
od května do září provozovaná 290
metrů dlouhá venkovní motokárová
dráha, kterou najdete na multifunkční ploše za Galerií Šantovka.

Vnitřní dráha:
délka dráhy 240 m
min. šířka 3,5 m
max. šířka 7 m
7 levotočivých zatáček
8 pravotočivých zatáček

Kontakty: Hanáckého pluku
nadzemní garáže, 11. podlaží
779 00 Olomouc
tel.: 604 559 552, 583 035 057
e-mail: info@motokary-olomouc.cz
www.motokary-olomouc.cz

Pobytové
balíčky
na Střední
Moravě
Pobytové balíčky po celý
rok pro 2 osoby na 2 noci
již od 2 500 Kč
• valentýnský, jarní,
májový, barokní,
adventní.
Rodinná dovolená,
lázeňské pobyty, výlety.
Dárkové poukazy dle
přání.

www.olomouctravel.cz
Střední Morava –
Sdružení cestovního ruchu
Cestovní kancelář
Horní nám. 5, 772 00 Olomouc
tel.: 585 204 613, 702 143 604
e-mail: info@central-moravia.cz
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Hradby ukrývají historické zahrady
budou sami studenti. Právě studenti
a absolventi univerzity také stojí
za podobou velké části nabízeného
sortimentu, ať už jde o módní kolekci
UniWearCity nebo design některých
upomínkových předmětů.
UPoint je místem, kde lze nahlédnout
do univerzitního života. Přednášky,
besedy, výstavy, práce a odpočinek,
setkání plánovaná i náhodná, to je jen
zlomek toho, co se zde denně odehrává. A Univerzita Palackého, která
byla založena již v 16. století a je tak
nejstarší vysokou školou na Moravě
a druhou nejstarší v České republice,
má nesčetně podob. Je moderní vzdělávací institucí se širokou nabídkou
studijních oborů a bohatou vědeckou
činností. Na jejích 8 fakultách studuje
přes 24 000 studentů.

Foto: m-ARK

Zahrady jako z pohádky najdete
na Petrském návrší v severovýchodní části městské památkové
rezervace. Od Bezručových sadů je
odděluje pás hradeb, na nichž jsou
zahrady rozmístěné v navazujících
terasách. Jednotlivé univerzitní
zahrady, původně privátní zahrady
kanovnických rezidencí a minoritského kláštera, najdete za budovami
Univerzity Palackého v Křížkovského ulici. Jejich kouzlo můžete okusit
denně od 1. dubna do 31. října
od 7 hodin do 19 hodin.
O samotné univerzitě by pak bylo
možné napsat knihy. Instituce díky
tisícům studentů vdechuje
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Foto: UPOL

Prstenec zeleně a parků obepínající jádro Olomouce je další
ze zajímavostí, které dělají toto město jedinečným. Veřejně
přístupnou památkově chráněnou trojici přírodně krajinářských
městských parků – Smetanových, Čechových a Bezručových
sadů doplňuje řada cenných zahradních ploch. Mezi ně
patří unikátní zahrady na městských hradbách, spravované
Univerzitou Palackého v Olomouci.
mladistvou atmosféru celému městu. Jednotlivé univerzitní budovy
jsou rozmístěné v nejrůznějších olomouckých lokalitách. Jde o objekty
historické i o ty nejmodernější, včetně špičkových vědeckovýzkumných
center.

UPoint – vše o univerzitě
na jednom místě
Poradí vám v prodejně a infocentru
UPoint, které sídlí na olomouckém
Horním náměstí v domě U Černého psa. Za renesančním portálem
se otevírá prostor, kde naleznete
veškeré informace o univerzitě
a jejích službách. Věnovat se vám

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
tel.: 585 631 111, 587 441 111
e-podatelna@upol.cz
www.upol.cz
UPoint – informační centrum a obchod UP
dům U Černého psa
Horní náměstí 205/12, Olomouc 779 00
upoint@upol.cz
www.upoint.upol.cz

Pevnost poznání: dobrodružství

pro celou rodinu. A na výjimečném místě!
Historicky vzácná stavba s dřevěnou konstrukcí byla v Olomouci
v roce 1857 neoddělitelnou součástí bastionové pevnosti. Zatímco
ale tehdy pevnost sloužila jako skladiště munice pro dělostřelectvo,
dnes je centrem popularizace vědy a neformálního vzdělávání.

Foto: Pevnost poznání

každý, kdo vstoupí do digitálního
planetária, přenašeče do jiných
světů a dimenzí. Právě zde vás
např. oslní populárně-naučný trhák
s názvem Neuvěřitelné slunce plný
závratných časosběrů.
Stálou součástí Pevnosti jsou nově
i samotní Strážci poznání neboli
pětičlenný tým vědeckých superhrdinů. Děti je mají možnost poznat
na základě hravého komiksového
průvodce, který je k dispozici
na pokladně muzea a který je rázem
aktivně zapojuje do dění ve všech
expozicích muzea. A tím komiksová
dobrodružství nekončí! V muzeu
dominuje i rozsáhlá série obřích
komiksových pláten, která vtipnou
zkratkou předává to nejzajímavější
z historických bojů o Olomouc.
Foto: Pevnost poznání

Je z ní opravdová Pevnost poznání,
interaktivní muzeum vědy s potenciálem bavit rodiny s dětmi, středoškoláky, vysokoškolské studenty
i starší generace.
Jakmile otevřete brány architektonicky zajímavé budovy, stojí před
vámi čtyři ústřední expozice s desítkami originálních exponátů z dílny
olomoucké přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého. A především
pak akční animátoři. V historicky
věrných kostýmech vás provedou
pestrou historií Olomouce, seznámí vás s pozoruhodnými obyvateli
Litovelského Pomoraví a dokonce
vám umožní na vlastní kůži si
vyzkoušet rotující trenažér pro piloty a kosmonauty – tzv. gyroskop.
Astronautem se navíc stává úplně

Foto: Pevnost poznání

Pevnost poznání najdete v areálu
Korunní pevnůstky (17. listopadu 7)
otevřeno má vždy od úterý do neděle od 9.00 do 17.00, o víkendech
pak až do 18.00.
Bližší informace najdete na
www.pevnostpoznani.cz.
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Český rozhlas Olomouc:

Živé vysílání startuje v pět hodin ráno
výměnou dopravních informací.
Obsahuje dopravní zprávy od policie,
hasičů, Ředitelství silnic a dálnic ČR,
informace o sjízdnosti silnic a dálnic,
počasí i regionální dopravě včetně
mapových podkladů a zvuků od zpravodajů Zelené vlny i posluchačů volajících
bezplatně na linku 800 553 553.
Zelená vlna je nejstarší rozhlasové
dopravní zpravodajství. Nyní hledá nové
zpravodaje. Informace o tom, jak se stát
spolupracovníkem a jaké výhody z toho
plynou, poskytne nonstop call centrum
Zelené vlny na čísle 800 553 553 nebo
na webu zelenavlna.cz.
Noc otevřených dveří, vysílací studio, foto: Irena Svobodová

Regionální rozhlasové vysílání je plné akčního zpravodajství,
reportáží, dobré hudby i her.
Český rozhlas Olomouc je moderní
kulturní a informační médium.
Stanici si denně naladí tisíce posluchačů nejen v Olomouckém kraji.
V pět hodin ráno začíná oblíbené
Dobré ráno s Českým rozhlasem
Olomouc. Od pondělí do pátku
s posluchači vstává Bořek Volný.
Na ranním vysílání se podílí i trojice
zprávařů – Gabriela Adámková,
Jiří Kořínek a Radim Schwáb,
kteří každou půlhodinu připravují aktuální zprávy o dění nejen
v regionu, ale v celé České republice.
Dobré ráno s ČRo Olomouc přináší

Vladimír Merta ve studiu ČRo Olomouc, foto: Petra Ševců
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krátké shrnutí předchozího dne, ale
především se věnuje aktuálnímu
dění v kraji. Reportáže z různých
míst, od Jesenicka až po Přerovsko
a Prostějovsko, připravuje tým
redaktorů zpravodajství. Aktuální
informace však stanice přináší celý
den v každou celou hodinu.
Aby informační servis byl kompletní, po celý den je jeho součástí Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc,
která informuje o aktuální dopravní
situaci v regionu. Toto zpravodajství
zahájilo provoz nového moderního
call centra pro sběr dopravních informací s nonstop provozem. Zelená vlna proto nyní přináší přesnější
a rychlejší dopravní zpravodajství.
Český rozhlas spustil i nový systém
pro sběr, zpracování a vysílání
dopravních informací a hledá nové
dopravní zpravodaje.
Nový systém je kompatibilní se
systémem Národního dopravního
infocentra v Ostravě s on-line

Český rozhlas Olomouc
Horní náměstí 21, Olomouc, tel.: 585 100 111
106,8 FM | 92,8 FM | 101,6 FM | 88,7 FM
Své náměty na reportáže můžete posílat
na adresu info@ol.rozhlas.cz
www.olomouc.rozhlas.cz

Miroslav Kobza, živé vysílání z Lipníku n. B., foto: Irena Svobodová

Dagmar Pecková a Štefan Margita ve studiu, foto: Petra Ševců

Beseda s Hanou Maciuchovou, foto: Khalil Baalbaki

Autogramiáda Anny Stropnické, foto: Jiří Šeda

ukáže to nejlepší z rozhlasové tvorby
Stovky návštěvníků každoročně láká festival původní rozhlasové
tvorby Prix Bohemia Radio. Letošní festivalovou novinkou je nová
soutěžní kategorie Reportáž. Program festivalu je určen i pro širokou veřejnost a většina akcí je zdarma.
Událostmi nabitou přehlídku bude
od 20. do 23. března opět hostit Olomouc. Návštěvníci se mohou těšit
na konferenci a semináře s rozhlasovou tématikou, koncerty i divadelní
představení.
Novinkou letošního 33. ročníku bude další soutěžní kategorie,
k dosavadním soutěžním oblastem
Drama a Dokument přibyla Reportáž. Tato soutěžní část zaměřená
na aktuální publicistiku vznikla díky
podpoře Mezinárodního visegrádského fondu, který pro letošní ročník
udělil Českému rozhlasu finanční
grant 25 000 eur. V každé kategorii budou uděleny tři hlavní ceny,
vítězové na prvních třech místech
v kategorii Reportáž budou navíc
oceněni odměnou ve výši 1500, 1000
a 500 eur.
Poprvé se festival v Olomouci konal
vloni v říjnu ve spolupráci s městem

a Univerzitou Palackého. „Město
Olomouc nabídlo festivalu nové
prostory, nové možnosti a také zcela
novou atmosféru a rozměr akce.
Ukázalo se, že festival v jeho nové
podobě, která sází především na mezinárodní rozměr a spolupráci veřejnoprávních médií zemí visegrádské
čtyřky, našel v tomto univerzitním
a přátelském městě důstojné místo
pro své konání a zároveň skvělé zázemí,“ uvedl generální ředitel Českého
rozhlasu René Zavoral, který i letos
uvede některou z rozhlasových
legend do pomyslné Síně slávy.
Slavnostní zahájení festivalu, jehož
čestnou prezidentkou je herečka
Hana Maciuchová, se uskuteční
v pondělí 20. března v koncertní síni
Reduta, kde zahraje Rozhlasový Big
Band Gustava Broma. O den později
program zpestří představení v podání Divadla Vosto5 v Divadle hudby.

Český rozhlas bude po celou dobu
festivalu informovat o dění ve vysílání celoplošných a regionálních stanic
i prostřednictvím speciálních pořadů
vysílaných přímo z centra dění.

Uvedení do Síně slávy – Jan Spálený, foto: Khalil Baalbaki

Generální ředitel Českého rozhlasu s oceněnými,
foto: Khalil Baalbaki
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Galerie Šantovka
VYNIKÁ NABÍDKOU I ARCHITEKTUROU

Nákupní centrum nemusí být vždy jen nevzhledná „šedivá krabice“
na okraji města. Dokladem toho je nákupní galerie Šantovka, která
se nachází v centru Olomouce a byla postavena podle návrhu
renomované britské architektonické kanceláře Benoy.
Estetická hodnota, díky níž si objekt
vysloužil titul Stavba roku 2014 (a také
například 2. místo v soutěži Nejlepší
z Realit 2013 nebo 1. místo v ocenění
CIJ Journal), není jediným důvodem,
proč se do největšího obchodního
centra na střední Moravě vydat.
Můžete tu nakupovat, setkat se s přáteli u dobré kávy či skvělé večeře, zajít
za kulturou nebo třeba za sportem.
Nákupní centrum vyrostlo nedaleko
historického jádra města na ostrůvku, jenž vytvořil Mlýnský potok
Foto: Galerie Šantovka
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a slepé rameno původního mlýnského
náhonu. S prodejní plochou o rozloze
48 000 metrů čtverečních se řadí
mezi deset největších center v České
republice. Nabízí zhruba 200 obchodů
se širokým sortimentem: od obuvi, oblečení, sportovního zboží přes šperky,
knihy, lékárnu, kosmetiku až po regionální produkty, potřeby pro chovatele
či nádobí a doplňky do domácnosti.
Nechybí velkoplošná prodejna potravin, ale ani malé obchůdky s pečivem
či jinými dobrotami. Lidé si v nákupním centru mohou vyřídit své finanční
záležitosti v několika bankách, využít
služeb pošty, zajít ke kadeřníkovi nebo
si nechat umýt auto.

Foto: Galerie Šantovka

Atmosphere restaurant, foto: Galerie Šantovka

Foto: Galerie Šantovka

Místem pro odpočinek, ale i pro
setkání s přáteli či obchodními partnery jsou útulné kavárny i kvalitní
restaurace, hlad ale zaženete i v některém z řady rychlých občerstvení.
Nejen za nákupy ale míří do Šantovky zástupy lidí. Velmi vyhledávané je
i zdejší multikino s šesti promítacími
sály a Divadlo na Šantovce, které
nabízí pestrý kulturní program pro
jednotlivce i rodiny s dětmi. Pokud
se vám nechce sedět v kině či divadle
a dáváte přednost akčnější zábavě, je
pro vás jako stvořené zdejší bowlingové centrum s 18 drahami, největší
na Moravě. Všechny dráhy mají
automatické zábrany „bumper“ pro
děti a hendikepované.
Jsou i další důvody, proč není třeba
se bát vzít na nákupy i své ratolesti.
Je tu pro ně totiž připravena spousta
dalších atrakcí – dětská herna a dětské koutky po celém centru,

půjčovna elektrických autíček,
obchody s dětským zbožím a hračkami i relaxační zóny. Vyhlášeným
místem mezi maminkami s dětmi
je především velké venkovní hřiště
s pirátskou lodí.
Především na rodiny s dětmi myslí
v galerii Šantovka i při přípravě
pravidelných letních a zimních akcí.
Patří k nim například nedělní dětské
dílničky Šantíkovo tvoření, jumping
park s obřími nafukovacími trampolínami, půjčovna motokár. Zejména
staré dobré melodie znějí na nedělních Pianotékách Richarda Pogody.
V březnu se mohou milovníci cirkusu těšit na Národní cirkus Berousek.
Po celý rok se konají nejrůznější
výstavy, show, módní přehlídky,
autogramiády známých osobností
a podobně. Během tematických
zábavných víkendů si přijdou na své
děti i dospělí.

Divadlo na Šantovce, foto: Galerie Šantovka

Do nákupního centra se dostanete
pohodlně pěšky, nově vybudovanou
lávkou pak projdete do centra města
nebo třeba do jednoho z městských
parků. Nákupní galerie je velmi
dobře dostupná i městskou hromadnou dopravou. Ti, kteří se rozhodnou přijet autem, se nemusejí bát
potíží s parkováním. V budově i v její
bezprostřední blízkosti je k dispozici
přes 2000 parkovacích míst. První
čtyři hodiny je parkování zdarma,
o víkendech nemusíte platit prvních
šest hodin.
Zejména ženy určitě vědí, jak krásně
se člověk při nakupování někdy odreaguje. Galerie Šantovka ale nabízí
mnohem víc. Díky nabízeným službám a doprovodným programům
je i skvělým místem pro setkávání
a příjemné využití volného času.

Galerie Šantovka
Polská 1, 779 00 Olomouc
www.galeriesantovka.cz
www.facebook.com/GalerieSantovka
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Foto: ESC Olomouc

Během čtyřdenního červnového svátku jezdectví se zájemci
mohou zdarma podívat na bezmála 20 soutěží různých
kategorií zařazených do této prestižní akce.
Milovníkům koní i těm, kteří chtějí najít příjemné místo
kousek od centra, se nabízí šance ubytovat se v Penzionu
Jízdárna. Jak jej stručně popsat? Zkrátka moderní, pohodlné,
atmosférou jezdectví prodchnuté místo. V přírodních tónech
laděné interiéry nabízejí v 18 pokojích či apartmánech komfort pro jednoho, ale i šest lidí.
Součástí jezdeckého areálu je také Restaurace Jízdárna. Tam
obklopení stylovým designem dostanete na výběr z kvalitní moderně pojaté kuchyně využívající čerstvé suroviny.
Můžete tu propojit gastronomický zážitek s uklidňujícím
pohledem na koně a okolní zeleň. A jako další bonus využijte
polohu areálu, který je díky výborné dopravní obslužnosti
jen na dosah od historického centra města.

Ušlechtilí koně,
dech přírody a vznešená zábava
Krásu parkurových závodů, ušlechtilých koní
a královského sportu si můžete vychutnat
v areálu nedaleko historického centra, přesto
v klidné, přírodou obklopené části Olomouce.
Nejmodernější tuzemský jezdecký Areál Equine
Sport Center Olomouc nabízí veškerý komfort.
Můžete pobýt hned několik dnů a vše budete mít
na dosah. Nemusíte hledat jinde. Díky ucelené nabídce
můžete ve špičkovém jezdeckém centru navštívit závody
koní ve skocích, skvěle se najíst a ubytovat se v novém
moderním penzionu.
V areálu se pravidelně konají závody, na kterých o vítězství zápolí tuzemská i zahraniční špička parkurového
skákání. „Zcela unikátní povrch, rozlehlé venkovní výběhy,
stájové a stříkací boxy, trenažér pro koně a luxusní zázemí. Děláme vše pro to, aby koně i jezdci podávali špičkové
výkony,“ míní provozovatelé areálu. Jeho prostory vám
mohou být povědomé z televizních obrazovek, kde bývají
přenosy z Olomouce k vidění. Olomoučtí totiž mimo jiné
jako jediní v České republice nabízejí významný závod
Světového poháru v parkurovém skákání.
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akce

14.–16. dubna
26.–28. května
22.–25. června
19.–23. července
23.–27. srpna
15.–17. září
6.–8. října

První jarní závody
Cena města Olomouce
Světový pohár v parkurovém skákání,
J&T BANKA CSI***W Olomouc 2017
Velká cena CREDITAS,
7. kolo Českého skokového poháru
Oblastní mistrovství severní Moravy
Cena Olomouckého kraje
Grand Prix Jana Kutěje

Equine Sport Center Olomouc
Lazecká 576/81, 779 00 Olomouc
tel.: 773 301 302, info@escolomouc.cz
www.escolomouc.cz
Foto: ESC Olomouc

SVATÉHO KOPEČKU
Majestátní bazilika Navštívení Panny
Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, kterou v roce 1995 navštívil
i papež Jan Pavel II., je díky své poloze
na kopci viditelná z velké vzdálenosti. Známá je ale především díky své
dlouhé duchovní tradici a historii.
I významu, jaký hrála v církevních dějinách Moravy. Historie tohoto místa,

k němuž vede poutní alej, se začala
psát na počátku 17. století. Jan Andrýsek v letech 1629–1633 tam zbudoval
malou kapli zasvěcenou Panně Marii.
V průběhu let věhlas místa stoupal.
Časem byla svatokopecká Panna
Maria uctívána jako Královna Moravy
a postupně na místě vyrostl krásný
chrám. Tento architektonický skvost

Restaurace Archa

OTEVŘENÉ OHNIŠTĚ, KLID A EXOTIKA

je dnes cílem obdivovatelů barokní krásy
i věřících. Atmosféra místa vás uchvátí
i díky koloritu malých krámků v těsném
sousedství kostela. V takzvaných boudkách si můžete koupit růžence, upomínkové předměty či posedět v cukrárně
nebo rychlém občerstvení.
Procházkou kousek od baziliky dojdete
k zoologické zahradě. Před ní se mohou
děti vyřádit na multifunkčním hřišti nebo
s nimi můžete zajít jen do nedalekého
lanového parku Veverčák.
pojetí vnitřních i vnějších
prostor umožňuje jejich
rozčlenění dle potřeby až
na sedm samostatných
částí. Celkem se do všech
salonků, restaurace
a na venkovní terasy
pohodlně vejde přes čtyři
sta lidí. Archa nabízí také
pořádání svateb na klíč –
využijte veškerého komfortu a užijte si svatební
den bez starostí!

Foto: Archa restaurant a hotel

Archa restaurant a hotel
Darwinova 252/39
Olomouc-Svatý Kopeček (vedle zoo)
tel.: 736 613 569
e-mail: restaurace@archa-zoo.cz
www.archa-zoo.cz
Foto: Archa restaurant a hotel

Obdobně jako Noemova archa odvezla zvířata do bezpečí, nabízí i Archa
bezpečí a klid lidem hledajícím dobré
jídlo, příjemnou atmosféru i pohodu
okolních lesů. Ochutnáte zde klasiku,
jako je svíčková, minutky z grilu i různé speciality. Vybírat můžete pro své
potomky i z dětského menu.

Ubytovaní návštěvníci mají v tematikou safari inspirovaných interiérech
šanci okusit komfort jen kousek
od rušného krajského města, přesto
v naprostém klidu a soukromí. Dvoulůžkové pokoje nabízejí veškerý luxus,
včetně wi-fi či minibaru. V podniku
se nezapomíná ani na děti, které mají
k dispozici dva hrací koutky. Do areálu se můžete vypravit i na speciální
tematické víkendy – například husí
hody, zvěřinové hody a další.
Restaurace a hotel jsou také vyhledávaným a oblíbeným místem
pro konání svateb a různých oslav.
Propracované architektonické

Foto: m-ARK

Restaurace a hotel Archa jsou jiné.
A to nejen díky místu, kde stojí.
Architektonicky zdařilá stavba
kombinující kámen, dřevo a další
ušlechtilé materiály totiž navazuje na areál olomoucké zoologické
zahrady na Svatém Kopečku.

Foto: Kateřina Vrbová

Foto: m-ARK

Jedinečná atmosféra
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ZOO Olomouc
Oko do světa divočiny
Zahrada v krásných lesích podhůří Nízkého
Jeseníku chová na 42,5 ha přes 1800 zvířat
ve 393 druzích. Návštěvníci tu potkají jedny
z největších skupin oryxů jihoafrických a žiraf
Rothschildových v Evropě.
Mláďata pravidelně odchovává jak u žiraf, tak u lvů
berberských, mravenečníků velkých i čtyřprstých,
levhartů mandžuských, tygrů ussurijských a gepardů
štíhlých. Opomenout nesmíme ani chov a množení
mořských korálů. Nádherná mořská akvária s korálovými útesy ukazují mnoho pestrobarevných ryb a další
živočichy. Největší nádrž pro dva druhy žraloků má
obsah 42 000 litrů.
V rámci oslav 60. výročí otevření pro veřejnost nadělila
tato zoo návštěvníkům hned několik dárků. Rekonstruovaná expozice v Jihoamerickém pavilonu pojmenovaná
ORINOKO vrátila zpět do expozičních prostor lenochody dvouprsté, kteří ji obývají společně s mravenečníky
čtyřprstými. V opraveném druhém největším mořském
akváriu v pavilonu šelem se za novým sklem,
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Foto: ZOO Olomouc

poskytujícím kvalitnější pohled, prohánějí krásní noví
rejnoci – siby atlantské. Milovníci historie, skalní příznivci
Zoo Olomouc nebo prostě jen vášniví čtenáři si přijdou
na své v knize „ZOO OLOMOUC ROK ZA ROKEM“,
která se stala následovnicí té, co vyšla před deseti lety k padesátému výročí zahrady a je v prodeji na pokladně. Dá se
říci, že je kronikou zoo s historickými materiály od dob
vzniku myšlenky otevřít v Olomouci zoologickou zahradu.
240 stran A4 formátu s řadou dobových dokumentů, fotografií a hlavně informací vypovídá o tom, jak se zahrada
vyvíjela z hlediska zvířat, staveb, ale i personálu a třeba také
spotřebovaného krmiva.
Foto: ZOO Olomouc

Foto: ZOO Olomouc

Foto: ZOO Olomouc

Foto: ZOO Olomouc

vláček projíždět mezi oblíbenými bílými vlky.
Během celoročního provozu je v areálu organizována i řada různorodých akcí zveřejňovaných průběžně
na www.zoo-olomouc.cz.
Návštěva Zoo Olomouc je skvělým zážitkem kdykoli
v průběhu celého roku.

Foto: ZOO Olomouc

Zoo Olomouc
Darwinova 29, Olomouc-Svatý Kopeček
tel.: 585 151 601, info@zoo-olomouc.cz
www.zoo-olomouc.cz
Otevřeno denně

Foto: m-ARK

Mláďata se v zahradě rodí během celého roku, protože rozmnožování je v zoo neutuchající proces, takže
drobotinu je možné vidět v každé roční době. Zatímco
ta již odrostlá odcházejí do jiných zařízení, jiná přijdou
na svět a užívají si svou dávku pozornosti u veřejnosti.
Příkladem je v průběhu jednoho týdne realizovaný odjezd odrostlé samičky mravenečníka velkého do Anglie
a vylíhnutí se 13 krokodýlů čelnatých z početné snůšky
jejich matky pobývající v zahradě zatím jen něco málo
přes dva roky.
Zároveň neustává ani budování zajímavých expozic.
Nový africký pavilon Kalahari s návštěvnicky velmi
vděčnými druhy zvířat přivede pod jednu střechu
několik druhů afrických zvířat. Jednoznačnou hvězdou
mezi nimi budou surikaty, vedle nich najdou nový domov damani, hrabáči a medojedi. Doposud zoo chovala surikaty pouze v malé, už ne zcela vhodné expozici
a damany kapské zatím jen v zázemí bez kontaktu s návštěvníky. Hrabáč kapský a medojed kapský jsou pak
druhy, které v Olomouci ještě nebyly a v Evropě jsou
k vidění jen v pár zahradách. Vnitřní prostor pavilonu
bude doplněn o několik dalších malých terarijních
expozic a insektárií. Centrální část areálu se tak stane
uceleným prostorem věnovaným africké fauně.
Intenzivní pozornost je věnována také další etapě
Safari, tentokrát představující Ameriku, ve které bude
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Zabavit děti

Vyšplhat se po lanech a zdolávat
překážky, podívat se na cizokrajná
i domácí zvířata, adrenalin, sport
na všechny způsoby, romantiku,
historii, pohodu, vědu i techniku.
To vše v podobě „lehce stravitelné“ pro děti. Pro tento recept vám
Střední Morava nabídne nespočet ingrediencí. Pokud budete chtít, máte
pro děti na každý den jiný program
od motokár, lanových center, vláčků
přes zábavní parky, zoo i muzea pro
děti, aquaparky, vědecká popularizační centra a další nevšední instituce. Atrakcí, kam se můžete vydat, je
mnoho, proto jen malá ochutnávka
ze šťavnaté pestrobarevné nabídky
Střední Moravy.

Ecce Homo park, foto: m-ARK

můžete na Hané na sto způsobů

Pro malé vědátory
Chcete se projít devítimetrovým modelem mozku, korytem řeky s hmyzem v nadživotní velikosti anebo si
zahrát na světelnou harfu? Pokud
ano, přijeďte do Olomouce, kde je
interaktivní muzeum vědy Pevnost
poznání Univerzity Palackého.
Najdete tam i planetárium a spoustu
zábavných a zajímavých věcí, které
budou bavit celou rodinu. Podívat se,
jak fungují atomové hodiny či jak to
bylo na začátku vzniku vesmíru, můžete v Expozici času ve Šternberku.

Z řeky a raftu uvidíte Olomouc zase z jiného pohledu
Ceny
již od
.
90 Kč/os

na raftu na řeku či na cykloprojížďku.
Získáte nevšední zážitek a dozvíte se
informace o místech, kterými budete
projíždět. Stačí se jen dívat a užívat
si plavbu. Případně šlapat do pedálů.
Vyhlídkové a výletní plavby na raftech
trvají 45 až 160 minut a v nabídce je 5 tras.
„Plavby na raftech vedených instruktory
vám umožní z nového pohledu spatřit

olomoucké památky a parky,“ lákají organizátoři. Poplujete kolem historického jádra
města, parků i bývalých středověkých hradeb.
„U cyklotras nabízíme i zapůjčení kol. Lidé si
mohou vybrat ze 2 tras. Jedna měří 9 a druhá
18 kilometrů,“ uvádí organizátoři. Zapůjčit si
lze i šlapací čtyřkola.
PEŘEJ tours
tř. Svobody 39, 779 00 Olomouc
tel.: 603 113 344
e-mail: perej@perej.cz
www.perej.cz, www.olomoucbiketour.cz
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Foto: m-ARK

Jste unavení z chození po „malé Praze“, jak
se někdy Olomouci říká? Nebo si ji chcete
prohlédnout trochu jinak? Pak máte šanci
vydat se s PEŘEJ tours s průvodcem

Veteran Arena, foto: m-ARK

Jen dívat se na vláčky nemusíte
v Mladějově. Tamní průmyslové
muzeum nabízí i jízdy výletním
vlakem po mladějovské úzkorozchodné železnici. Snahy o obnovu
historického skvostu – úzkorozchodné lesní železnice – můžete
ocenit v Rajnochovicích.

Příroda a zahrady
Moderní muzeum, které ukrývá
250 exponátů z celého světa, pojalo
„čas“ ze všech úhlů.

Závodníci si přijdou
na své
Milují vaši potomci auta, motorky
a vše, co s tím souvisí? Pak si mohou zkusit pocity jezdců slavných
závodů Ecce Homo, které mají
ve svém domovském městě Šternberku. Olomoucká Karting aréna je
zase veřejná motokárová dráha s asfaltovým povrchem, elektronickou
časomírou a nočním osvětlením.
Krásná historická auta si můžete
prohlédnout třeba v olomoucké
Veteran Areně. Muzeum veteránů
Slatinice pak nabízí v renovovaném
statku z roku 1850 sbírku starých
automobilů a motocyklů. Malé
milovníky vlaků potěší zahradní železnice Střížov s modelovým kolejištěm zasazeným do skutečné krajiny
s květinami i malými stromy.

Dům přírody Litovelského Pomoraví přibližuje unikátní krajinu
lužních lesů kolem řeky Moravy.
Na rozlehlém pozemku nedaleko
Olomouce můžete objevit malebná
zákoutí, netradiční herní prvky
a odpočinková posezení, která tvoří
unikátní venkovní galerii.
Zavítejte s dětmi také do Kroměříže, kde můžete navštívit Květnou
a Podzámeckou zahradu – a je zde
i minizoo. Kroměřížský Arcibiskupský zámek a zahrady patří mezi nejatraktivnější místa České republiky
a komplex je zapsaný na Seznam
světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. A pokud budete
v Kroměříži, zavítejte také na výstaviště Floria, kde nedávno otevřeli
zábavní park pro celou rodinu
Dětský svět Floria.
Vydejte se rozhodně i do zoologické
zahrady na Svatém Kopečku, mezi
jejíž rarity patří například průchod
výběhem opic, pavilon netopýrů,
obří akvárium nebo rozhledna.

Zahradní železnice Střížov, foto: m-ARK
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Fort Křelov, foto: m-ARK

Hrad Helfštýn, foto: m-ARK

Hasičské muzeum v Čechách pod Kosířem, foto: m-ARK

Z pohádky do pohádky
Minout byste neměli ani zámek
Úsov. Tamní Lovecko-lesnické
muzeum je svého druhu ojedinělé
ve střední Evropě. Děti se ovšem
zabaví i v tajemných sklepeních
nejstarší části hradu. Odvážní projdou Strašidelný labyrint a v prvním patře „staré školy“ je zabaví
interaktivní výstava Hádanek Pánů
z Vlašimi. Pohádkám, rytířům
i dalším akcím pro děti se věnují
v nabídce také na zámku Plumlov.
Nemiňte ani Čechy pod Kosířem.
V malebné obci najdete i Hasičské
muzeum a originální Muzeum
kočárů. Zámky v Náměšti na Hané,
Kroměříži, Holešově, hrady Bouzov
nebo Helfštýn. Tam všude, i na řadě
dalších míst, najdete pro děti nesčetně programů, výstav i aktivit.

Když prší …
Zamiřte v Olomouci do nového
centra Krokodýlek, kde zabavíte
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děti klidně celý den. V nabídce je
více jak 25 atrakcí pro děti i dospělé.
Můžete se těšit na prolézací klec,
lanové centrum, bazén s lodičkami,
motorkovou dráhu, horolezeckou
stěnu a mnoho dalšího. Svíčkárna,
mýdlárna a kosmetika Rodas v Olomouci vám i dětem umožní tvořit
svíčky, voskové pastelky, mýdla
a koupelové soli. Děti pak ocení
i venkovní zookoutek. Navštívit můžete také aquaparky a relax centra
v Olomouci, Bohuňovicích, Přerově,
Prostějově, Kroměříži, Mohelnici
a v mnoha dalších místech.

Pro malé sportovce
Pro sportovní nadšence jsou určené
lanové parky olomoucký Proud
a nedaleko zoologické zahrady
na Svatém Kopečku můžete vyzkoušet park Veverčák. Na okraji
Moravského krasu, dalšího přírodního unikátu, pak najdete Camping
Baldovec. K dispozici tam máte
adrenalinový areál s lanovým
centrem a lezeckou věží i wellness
centrum.
V Relax parku Bouzov si užijete
zábavu, sport i adrenalin. Provozovatelé nabízejí jízdu na minikárách
a koloběžkách, obří trampolínu,
dlouhý lanový skluz, dětské hřiště.
Spoustu zábavy v létě i v zimě hledejte také v areálech v Hlubočkách
či Hrubé Vodě. Kromě lyžování
kousek od Olomouce najdete i skvělé bobové dráhy a další atrakce.

Vojáci i speleologové
Dalším lákadlem Olomouce je
„prstenec“ fortového opevnění.
Řadu z dochovaných fortů, které
bývaly součástí Císařsko-královské
olomoucké pevnosti, lze navštívit.
Například „pevnůstky“ v Radíkově
či Křelově. Krásy podzemí, krápníky a různé krasové jevy i expozice
z pradávných dob odhalíte v jeskyních v Javoříčku, Mladči či ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
v Teplicích nad Bečvou. Milovníky
větrných mlýnů zase nalákají stavby
v Partutovicích nebo ve Velkých
Těšanech. Celodřevěné větrné mlýny, které dokládají zaniklé výrobní
techniky našich předků, objevíte
i na dalších místech regionu.
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Mladečské jeskyně, foto: m-ARK

Lidový rok, foto: Pavel Kolman

Foto: © Zdeněk Polách, dabraka.com

Foto: © Zdeněk Polách, dabraka.com

Město Velká Bystřice
Malebné městečko na pomezí Hané a Nízkého Jeseníku, které je
jen 7 km vzdálené od Olomouce.

Město dnes žije bohatým společenským, kulturním a sportovním životem. Nejen pro milovníky lidového
folkloru je zde každoročně pořádán kulturní cyklus Hanácký rok
v Bystřici®. Ten zahrnuje celou řadu
místních lidových tradic i mezinárodní folklorní festival Lidový rok®.

Příznivci ostatních hudebních žánrů
si pravidelně přichází na své návštěvou folkových festiválků Hanácké
Nashville a Bystřické banjo nebo
rockového festivalu Hanácké Woodstock. Pro cyklisty, kteří mají k dispozici několik značených okružních
cyklostezek, město pořádá 1x ročně
cykloturistické putování nazvané
Bílý kámen® do jinak nepřístupného
vojenského prostoru Libavá.

Výběr z akcí v roce 2017
25. 2.
1. 5.
14. 5.
10. 6.
17. 7.
15. 7.
22. 7.

Bystřický masopust se zabijačkou
Bílý kámen®
Slavnost kroje a Bystřické selské trhy
Jsme ze stejné planety 2.
Hanácké Nashville
Bystřické kulturní léto
Veřejná cyklistická poznávací jízda
mikroregionem Bystřička
5. 8.
Hanácké Woodstock
a Bystřické pivní salón
1.–3. 9. Lidový rok®
24. 9. Bystřické selské trhy
4. 11. Bystřické banjo
11. 11. Svatomartinské slavnosti

Významnou pamětihodností města
je farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele.
Návštěvníci města si mohou vybírat
z nabídky kvalitního ubytování.
Mimo hotelu Zámek lze strávit noc
např. v historické budově zámeckého pivovaru nebo v soukromých
penzionech. Široká je i nabídka
stravovacích služeb. Díky své poloze a dosahu mnoha významných
turistických cílů je Velká Bystřice
atraktivní destinací pro všechny
věkové kategorie, vyznavače různých způsobů trávení volného času
a zejména pro rodiny s dětmi.

Město je sídlem mikroregionu
Bystřička a místní informační
centrum návštěvníkům nabídne
program přesně podle jejich přání.

Foto: Město Velká Bystřice

Nejstarší dochovaná písemná zpráva
o Velké Bystřici pochází z roku 1275
a název Bystriz jednoznačně prokazuje její českost. V roce 1502 získala
obec z rukou Českého a uherského
krále Vladislava II. Jagellonského
pečeť a znak, který užívá dodnes.
V centru města stojí renesančně-barokní zámek, který zde byl
vybudován na sklonku 16. století
přestavbou původní tvrze. Dnes
slouží zámek jako hotel, nachází se
zde obřadní síň a v jeho západním
křídle funguje informační centrum
a umělecká galerie. Jednou ze zajímavostí zámku je, že zde
z 21. na 22. června roku 1574
přenocoval francouzský král
Jindřich III. z Valois. V přilehlém
zámeckém parku, který spolu
s náměstím prošel náročnou rekonstrukcí, je nově postaven amfiteátr
s pestrým sezonním programem.

Kulturní a informační centrum
Zámecké náměstí 775
783 53 Velká Bystřice
tel.: 734 236 506
e-mail: kic@muvb.cz
www.velkabystrice.cz
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Hrubá Voda
to jsou přírodní krásy, zábava
i relaxace na dosah města
Pouhých 22 kilometrů od Olomouce, na dosah rovinaté Hané, se
v malebném údolí řeky Bystřice a pod strmými vrchy Oderských
vrchů a Nízkého Jeseníku nachází nový areál, který zejména
rodinám s dětmi či partnerským párům nabízí nepřeberné
možnosti pro zábavu i odpočinek.
Hotel, apartmánové chatky, bobová
dráha, lukostřelecká aréna, půjčovna horských kol, wellness, vyjížďky
na koních do přírody – tím výčet
zdejší nabídky zdaleka nekončí.
Rozšiřování areálu tak, aby uspokojil každého návštěvníka, je zřejmě
nekonečným příběhem.
Resort Hrubá Voda naplno využívá
své unikátní polohy i dostupnosti.
Nádherné údolí, přírodní park, skály a kopce se rozprostírají jen dvacet
až třicet minut jízdy od velkých
měst. Jeho obyvatelé se za pár desítek minut ocitnou v lůnu přírody,
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a to třeba i odpoledne po práci
a vyučování. Díky rodinným chatkám či nádhernému wellness hotelu
mohou v Hrubé Vodě strávit i několik dní. Odskočit si mohou do nedaleké olomoucké zoo, případně
na hrady Bouzov či Helfštýn.

Adrenalin na bobové
dráze
Samotný Resort Hrubá Voda nabízí
širokou a neustále se rozrůstající
škálu atrakcí a aktivit. K největším
lákadlům patří bobová dráha, jedna
z nejmodernějších a nejbezpečnějších

Foto: Resort Hrubá Voda

v tuzemsku. Jízda až ve čtyřicetikilometrové rychlosti na dvoumístných
bobech slibuje adrenalinový zážitek.
Rychlost si ale může každý regulovat,
proto si přijdou na své i ti, kteří chtějí
zvolnit a vychutnávat si při jízdě krásné
prostředí hrubovodských lesů. Bobová
dráha je tak určena pro všechny věkové
kategorie. Rodiče mohou své dovádějící ratolesti sledovat z prostorné slunné
terasy a současně si vychutnat naše
vlastní pivo Hrubeer z minipivovaru
Kolštejn z Branné. Relaxovat mohou
i při doušcích kávy či jiných pochutin
v přilehlé restauraci u bobové dráhy.
Zájemci si mohou vyzkoušet i disc-golf, minigolf nebo bungee trampolíny. Poměřit své schopnost při střelbě
na slaměného rytíře, terče i velký
slaměný hrad mohou děti i dospělí
v lukostřelecké aréně. Místo je ideální
pro cykloturistiku, k dispozici je
půjčovna kol. Stále většímu zájmu se
těší vyjížďky na koních či v kočáře
do přírody nebo v kryté jízdárně.

Foto: Resort Hrubá Voda

V zimním období si zájemci užijí
i lyžování. V areálu se nacháze
jí dvě sjezdovky, čtyřsedačková
lanovka, tři lyžařské vleky a funguje
zde i lyžařská škola. Po zimních
radovánkách mohou zavítat do sau
nového světa nebo se uvolnit při
masáži. Saunový svět a jeho nově
otevřená venkovní část neslouží jen
pro ubytované hosty, ale vítáni jsou
i návštěvníci z okolních měst.
Novinkou roku a absolutní prim
drží největší zážitková sauna
na Moravě, tedy venkovní sauna
o kapacitě neuvěřitelných 70 až 80
osob. Těšit se můžete celosezonně
na dechberoucí zážitkové ceremo
niály, umění saunérů a jejich
relaxační rituály, vůně přírodních
éterických olejů, speciální noční
show pod hvězdami včetně večerního grilování masa před největší
venkovní zážitkovou saunou
na Moravě.

Místo pro školní výlety,
firemní porady i svatby
Ubytovací kapacity, ať už v moder
ních chatkách nebo ve čtyřhvězdič
kovém wellness hotelu či vile pro 35
osob, mohou využít i organizované

skupiny – od školních výletů až
po příměstské tábory. Komplex
nabízí rovněž kvalitní kongresové
zázemí až pro 120 osob. Je ideálním
místem pro pořádání seminářů,
konferencí či výjezdních porad.
Stále častěji je areál místem, kde si
snoubenci říkají své „ano“. Svatebča
né si slavnostní událost vychutnávají
uprostřed přírody, najdou zde řadu
nádherných zákoutí pro svatební
fotografie i doprovodné služby.

připomíná, že v lokalitě má významnou
roli těžba a zpracování kamene. Prozradí
mimo jiné i to, že podzemní štoly se nacházejí i v okolí hotelu a jsou základem pro
budované dětské podzemní bludiště.
Návštěvníci se mohou těšit i na nové vodní
hřiště s vodními prvky a brouzdalištěm
pro děti. O nové přírůstky se rozroste
zvěřinec, který bude i zázemím pro naučné
programy pro děti a poslouží i pro výrobu
domácích produktů.

Putování se skřítkem
Hrubíkem
Příprava nových aktivit v Hrubé
Vodě nebere konce. Inspiraci při
náší i historie místa a tamní tradice.
Novinkou je nedávno dokončená
naučná stezka „Hrubá Voda – voda
živá“ o délce 2,5 kilometru. Na pěti
zastaveních se návštěvníci dozvědí
informace o historii obce, vzniku
jejího názvu, přírodních památkách
i zdejší fauně. Nechybějí zajímavosti
z dob největšího rozmachu těžby
a zpracování břidlice v této lokalitě,
historie a zajímavosti o zřícenině
hradu Hluboký či kuriozity z vodní
ho světa údolí řeky. K okruhu bude
připraven i doprovodný program
pro školy a skupiny dětí.
Novým průvodcem po areálu je
skřítek Hrubík. Malý permoník

Resort Hrubá Voda
Hrubá Voda 21, 783 61, obec Hlubočky
tel.: 585 100 406, www.hrubavoda.cz
Wellness hotel Hluboký dvůr***
tel.: 585 100 404-5, www.hlubokydvur.cz

Foto: Resort Hrubá Voda

Ski & wellness vyžití
aneb „Největší zážitková
sauna na Moravě“
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Bohuňovice, foto: archiv obce

s bazénem, stometrovým toboganem,
párou, jednou z nejvyhlášenějších
regionálních saun či fitcentrem. Milovníci relaxace využijí masáže i solárium.
Pokud se rozhodnete pobýt déle, využijte
pohostinnost útulných pokojů moderní
ubytovny centra, kam můžete od bazénu

Bohuňovice a Hlušovice lákají:
zasportujte si a pobavte se!
Chcete-li poznat rovinatou úrodnou Hanou a strávit čas
odpočinkem ve všech jeho podobách, vydejte se z Olomouce
směrem na Hlušovice a Bohuňovice.
Ačkoliv se do obou sousedících obcí
lze vypravit vlakem, autobusem i autem, nejhezčí je jízda po cyklostezce
s poetickým názvem „Hvězdná“.
Ve směru od krajského města jedete
malebnou krajinou, kde se hanácká
rovina začíná zvedat k Nízkému
Jeseníku. Rovinatá trasa je trasa
vhodná pro všechny cyklisty i in-line
bruslaře. Jakmile v Olomouci šlápnete do pedálů, možná za chvíli budete

z kola slézat. Pojedete totiž Černovírským slatiništěm – přírodovědecky
pozoruhodným územím, kde se
kdysi rozkládaly rozsáhlé močály.
Jakmile znova nasednete na bicykl,
zamiřte do Hlušovic. Tam nemiňte
hospůdku „Přístav“ s venkovním
posezením, atrakcemi pro děti a občerstvením. V Hlušovicích si můžete
zajet i k „Cukrárně“, kde se lze najíst,
napít a zahrát si bowling a plážový
volejbal.
Za relaxem se vydejte do nedalekých
Bohuňovic. Více než dvouapůltisícová obec lemovaná třešňovými
alejemi se nachází na trase cyklostezky zhruba uprostřed mezi Olomoucí
a Šternberkem. V tamním Centru
zdraví na vás čeká menší aquapark
Bohuňovice, foto: archiv obce

Hlušovice, foto: m-ARK
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přejít „v papučích“. U objektu je relaxační
park s fontánou i hracími prvky pro děti.
A sportovní areál. Kromě fotbalových
hřišť s trávou i umělým povrchem v něm
najdete volejbalové hřiště a tenisové
kurty. Podívat se běžte do místního
jezdeckého klubu s nově zrekonstruovanou jízdárnou. Bohuňovice nabízejí také
kulturní vyžiti v místním kině a kulturním domě. Nudit se nebudete!
Obecní úřad Bohuňovice
tel.: 585 151 681
e-mail: ou@bohunovice.cz
www.bohunovice.cz
Centrum zdraví Bohuňovice
www.centrum-zdravi-bohunovice.cz
Obecní úřad Hlušovice
www.obechlusovice.cz

Hlušovice, foto: m-ARK

Šternberk

Foto: m-ARK

si rozhodně užijete! Zatočte klikou
a dozvíte se víc

Monumentální hrad, starobylý klášter, slavné automobilové závody
Ecce Homo, krásná okolní příroda, město spojené s historií hodin i unikátní
informační turistický systém. To je Šternberk. Pojďte a dívejte se. Na každém
kroku narazíte na historii i zajímavé příběhy.
Některé z nich si můžete poslechnout díky informačnímu systému, takzvaným
klikotočům. Každé z devíti v historickém centru osazených zařízení s „klikou“
obsahuje jiné informace, a to v češtině, angličtině a němčině. Stačí jen zatočit,
spustit hrací mechanismus a zaposlouchat se do příběhů o Šternberku, jeho
historii a památkách i významných osobnostech.

MORAVIA magazín
Foto: m-ARK
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Foto: m-ARK
Foto: m-ARK

Foto: m-ARK

Na prvním zastavení se více dozvíte o městských
hradbách i o architektuře a vzniku města. Další vás obeznámí s nejrušnější místní ulicí – třídou ČSA, na jiném
stanovišti se dozvíte více o lidech, kteří dali Šternberku
současnou tvář. Doslechnete se i o cechu šternberských
tkalců a o zboží, které neslo známku Made in Sternberg.
Jiné klikotoče „mluví“ o Hlavním náměstí, o nejhonosnějších domech v Radniční ulici, pod kterou jsou klenby
původních středověkých sklepů. Stranou nezůstanou ani
data o monumentálním kostelu Zvěstování Panny Marie, který patří k nejvýznamnějším církevním stavbám
na Moravě.

Foto: m-ARK

Zjistíte také, že do dějin města výrazně promluvil
důvěrný přítel a rádce českého panovníka Karla IV.,
držitel šternberského hradu Albert II. (1357–1380).
Tento vzdělaný muž věnoval velkou pozornost právě
Šternberku, kde založil augustiniánský klášter a pustil
se do přestavby rodového hradu. Stál tak u rozkvětu
dvou z dnešních turistických magnetů ležících nedaleko
od sebe.
Současná tvář augustiniánského kláštera pochází
z 18. století a je výsledkem tvůrčí aktivity jeho posledních proboštů. Při prohlídce areálu objevíte expozici
o historii města, historii kláštera, klášterní sklepy,
historické sály s obnovenou vzácnou nástropní malbou
od J. K. Handkeho, obrazárnu barokních malířů, věžní
hodinové stroje či výstavy prací současných autorů.
Při této procházce dějinami si můžete poslechnout
různé hudební nástroje nebo hru na varhany. Spolu
s farním kostelem je klášter nejvýznamnějším šternberským dokladem barokní architektury.
Nedaleký hrad Šternberk založil Zdeslav z Chlumce a ze
Šternberka již v polovině 13. století. Velkolepý vzhled
původně obranného středověkého sídla s dochovanou
válcovitou věží a zbytky opevnění hlavního paláce láká
návštěvníky dodnes. Hradní interiéry vás překvapí svou
velkorysostí a bohatou výbavou uměleckých předmětů,
dovezených z celé Evropy. Hrad je i živým organismem,
místem konání nejrůznějších akcí, festivalů i svateb.
Šternberk proslavily rovněž automobilové závody do vrchu Ecce Homo, které každoročně počátkem června
lákají špičku tohoto motoristického sportu. Závodům
je ve městě věnovaná speciální interaktivní expozice
umístěná právě v prostorách bývalého augustiniánského
kláštera.
Stejně jako rychlá auta patří k městu i hodiny. Času
ve všech podobách je zasvěcené moderní muzeum –
Expozice času. Kromě „statických“ exponátů jsou její
součástí interaktivní prvky a výukové programy. Díky
unikátnímu projektu se můžete pomyslně projít dějinami
od vesmírného zrození času až k atomovým hodinám.
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Foto: m-ARK

Expozice se snaží představit čas jako fenomén, který
napsal silný příběh spojující dějiny planety Země
a lidské civilizace.
Jakmile budete mít pocit, že chcete vidět i okolí
tohoto nevšedního města, vezměte kolo a vydejte se
na některou z cyklotras. Krásná je například cyklostezka Hvězdná propojující Šternberk s Olomoucí.
Trasa oficiálně označená číslem 6104 měří 14 kilometrů a je vhodná pro všechny věkové kategorie cyklistů
i in-line bruslařů. Delší, 42 kilometrů měřící trasa vás
provede mírným rovinatým terénem střední Hané
a zavede vás ze šternberského náměstí do lužních lesů
Litovelského Pomoraví. Za „živou vodou“ na Těšíkovskou kyselku vyrazte zvlněným terénem, kde
po cestě uvidíte Dalovské jezírko i trať Ecce Homo.
Zdatnější cyklisté se mohou vydat směrem
na Domašov u Šternberka na 57 kilometrů dlouhou
cestu s velkým převýšením a prudkými sjezdy.
Pro zkušené je určená také cesta Do hlubin věků.
Město Šternberk
Horní náměstí 16, telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
www.sternberk.eu, www.poznej-sternbersko.cz

Foto: Expedice

Restaurace Expedice
se uchází o zařazení
do prestižního výběru
V hanácké restauraci a kavárně
Expedice ve Šternberku vaří tak
dobře, že je letos najdete mezi
podniky zařazenými do hlasování
v prestižním Národním výběru
Grand Restaurantu pana Maurera.
„Jsou tam registrovány stovky
restaurací z celé republiky, které
soutěží o umístění v různých kategoriích,“ říká spolumajitelka podniku
Eva Ševčíková.
Při přestavbě objektu, kde se
dnes odehrávají i různé výstavy,
se snažili zachovat stopy dlouhé
historie stavby. Zatímco v minulosti se to v objektu hemžilo barvíři
látek a tkalci, dnes tak do stylově
pojatého podniku míří milovníci
jídla. Najdou tu klid i hanáckou kuchyni v odlehčené podobě. Manželé
Ševčíkovi znovuobjevují tradiční hanácké receptury, které přizpůsobují
moderní gastronomii. Vychází jim
i sázka na kvalitní regionální suroviny. Bylinky si pěstují sami, zeleninu
a ovoce mají hlavně od pěstitelů
z kraje a steaky či tataráky vyrábí
z masa z biochovu z Rýmařova.
Hanácká restaurace Expedice
Potoční 13, Šternberk, 785 01
tel.: 720 560 320
www.expedice-pc.cz
Foto: Expedice

Foto: m-ARK

Soutěžíme o umístění v Národním výběru
Grand Restaurant pana Maurera
HLASUJTE PRO NÁS - ZDE: www.grandrestaurant.cz/
MORAVIA magazín
restaurace-detail/hanacka-restaurace-expedice
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Ecce Homo na vlastní kůži
na několik částí přibližujících minulost i dnešek Ecce Homo.
Při prohlídce multimediální expozice
zapojíte všechny smysly. „Čeká na vás
celá řada zážitků od emotivní síně
slávy, přes historický vývoj závodů
Ecce Homo, závodních automobilů
a rekordu, až po reálnou závodní jízdu, a dětský svět s mini autoservisem
a chytrou stavebnicí Gecco,“ lákají
autoři expozic.
Středobodem prostoru, kde najdete
zábavu i poučení, je multimediální Síň
slávy. V ní můžete poznávat jedinečnou závodní atmosféru prostřednictvím hmatu, sluchu i zraku.
Malí návštěvníci mají zase k dispozici
dětský svět s autoservisem Daihatsu
Cuore. Díky české stavebnici Gecco,
která přišla jako první s kostkami tištěnými na 3D tiskárně, si děti mohou
postavit závodní auto.

Super taháky v podobě nové autodráhy se čtyřmi dráhami
a profesionálního trenažéru, na kterém si mohou zájemci
nanečisto vyzkoušet pocity závodníků jedoucích na legendární
trati Ecce Homo, vás čekají ve Šternberku. Atmosféra slavných
závodů do vrchu je nepopsatelná, takže díky trenažéru se alespoň
na chvíli můžete ocitnout přímo v kůži závodníků.
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Závod, který přiláká až třicet tisíc
diváků, se v současné podobě jezdí
od roku 1971.

Expozice vás donutí
zapojit všechny smysly
Z bezpečí trenažéru si v multimediálním Ecce Homo Parku můžete vyzkoušet pocity závodníků. V tuzemsku ojedinělý koncept – moderně
pojatou expozici zasvěcenou závodům s více než 110letou tradicí –
najdete v někdejším Augustiniánském klášteře. Expozice je rozdělená
Foto: m-ARK

Foto: m-ARK

Slavné Ecce Homo každoročně vábí
současnou tuzemskou a zahraniční
automobilovou špičku. Šternberské
klání je už téměř čtyři desetiletí
zařazeno do prestižního seriálu
mistrovství Evropy. Díky dobře
udržované trati a kvalitní organizaci akci každoročně skvěle hodnotí
závodníci, diváci i delegáti Mezinárodní automobilové federace FIA.
Šternberské mistrovství se koná
vždy první červnový víkend.
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Foto: m-ARK

Prožijte slavné závody

Foto: m-ARK

Hýčkaná perla i další
závody
Přestože „perlou“ hýčkanou členy
Automotoklubu Ecce Homo Šternberk jsou závody do vrchu, řadu
příznivců mají i další akce. Kupříkladu zářijové Ecce Homo Historic
či zimní dálkové rallye historických
aut Winter Trial napříč pěti evropskými státy. Oblíbená bývá i jarní
a podzimní mototuristická akce
Liška Ecce Homo.

AMK Ecce Homo Šternberk
v ÚAMK
Nádražní 60, POB 17
785 01 Šternberk
e-mail: amk@eccehomo.cz
tel./fax: 00420 585 013 400
Ecce Homo Park
Farní 3, Augustiniánský klášter
Šternberk
www.eccehomopark.cz

Státní hrad Šternberk

Foto: m-ARK

Hrad Šternberk založil v polovině
13. století Zdeslav z Chlumce a ze
Šternberka, příslušník starého
českého šlechtického rodu. Původně
obranné středověké sídlo s dochovanou válcovitou věží a zbytky opevnění hlavního paláce láká návštěvníky nevšední atmosférou. Hradní
interiéry překvapí návštěvníky svou
velkorysostí a bohatou výbavou
uměleckých předmětů, dovezených
z celé Evropy, především pak umění

15. století. Výjimečně dochovaná kolekce sbírek Jana II. z Liechtensteinu
tvoří z hradních interiérů výkladní
skříň knížecí sběratelské vášně.
Hrad Šternberk je rovněž místem
konání historických, kulturních
a společenských akcí pro všechny
věkové skupiny a vyhledávaným místem svatebních obřadů. Pro podrobné informace navštivte naše webové
stránky www.hrad-sternberk.cz.

Expozice času vás provede
od Velkého třesku až po atomové
hodiny k nejmodernějším způsobům
měření času.
Prohlídková trasa
zahrnuje 10 sálů,
v nichž je vystaveno
na 250 exponátů.
Šternberská
expozice není
zaměřena jenom
na prezentaci
hodin. Jejím cílem je ukázat fenomén času
z nejrůznějších stránek.
Expozice času nabízí kromě tradičních
komentovaných prohlídek také řadu
specializovaných animačních programů pro
děti různého školního věku. Kromě výukových
programů je možné navštívit v průběhu roku
různé kulturní akce, krátkodobé výstavy či se
zapsat na Univerzitu třetího věku.

Otevírací doba: úterý–neděle
říjen–duben: 10.00–16.00
květen–září: 10.00–17.00
tel.: 587 571 278
e-mail: expozice@mkzsternberk.cz

www.expozicecasu.cz
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osudová láska emeritního sládka
Osud někdy míchá karty velmi nápaditě. Do vínku Miroslavu
Koutkovi dal pivovarnictví. Byť původně chtěl být dnešní předseda představenstva a emeritní sládek Pivovaru Litovel mlékařem.
Osud zasáhl, když jej kdysi nepřijali na střední mlékárenskou školu
v Kroměříži. A tuzemské pivovarnictví tím nepřišlo o jednu ze svých
nejvýraznějších osobností současnosti. Mladý Miroslav Koutek
totiž nastoupil na sladovnické odborné učiliště v Litovli. Zrodila se
láska na celý život. Láska k pivovarnictví, o kterém tento muž mluví
s hlubokou znalostí a velkým nadšením.

Archivní foto ze 70. let, pivovarnická parta
a Miroslav Koutek druhý zleva, foto: Pivovar Litovel
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„Pivovarnicky jsem se narodil zde
v Litovli před 45 lety. Bylo mi 15
roků. O pivovarnictví jsem do té
doby vůbec neuvažoval,“ vzpomíná dnes Miroslav Koutek. Rodák
z Olomouce tehdy viděl své profesní
uplatnění v oboru zpracování mléka
a pokukoval po budoucnosti v tehdy
nové mlékárenské firmě Olma.
Na mlékárenskou školu se však
nedostal. Zato se mu ozval tehdejší
ředitel Pivovaru Litovel Vladimír
Vlach. „A nabídl mi poslední neobsazené místo ve zdejším učilišti pro
sladovníky. Řekl mi, že pivovarníci

na celém světě jsou jedna velká rodina. Že když třeba přijdu do Belgie
a zabouchám, coby český sladovník,
na vrata pivovaru, tak mi dají najíst,
napít, nechají mě přespat,“ podotkl
Miroslav Koutek. A někdejší ředitel
Vlach mu předestřel i možnost
pokračovat po učilišti ve studiu
pivovarnictví na střední průmyslové
škole v Praze. „Tak jsme si ,plácli‘,“
usmívá se dnešní emeritní sládek.

Nejmladším sládkem
ve své době
Po dokončení studií v Praze se v roce
1976 vrátil do litovelského pivovaru. Zastával funkci mistra stáčírny
a umývárny sudů. Později mistra sladovny. Milníkem v jeho kariéře byl
rok 1982, kdy se jako pětadvacetiletý
stal sládkem. Počátkem 80. let začíná
brány litovelského pivovaru opouštět
11o pivo Moravan. S ležákem vlastní
originální receptury, který byl v té
době na československém trhu novinkou, litovelská pivovarnická parta

Miroslav Koutek, foto: Pivovar Litovel

Pivovarnictví

Petr Kostelecký, Miroslav Koutek, Lumír Hyneček na Českém pivu 2016 s oceněními, foto: Pivovar Litovel

Miroslav Koutek čepuje pivo na Pražském hradě, foto: Pivovar Litovel

překročila hranice regionu.
V polovině 90. let více než šest
let Litovelští zásobovali kancelář
prezidenta republiky. „Ve Svitavách
se konalo setkání prezidentů střední
Evropy. Pili tam mimo jiných i naše
pivo. Patrně natolik chutnalo, že
nás oslovili přímo z Hradu s požadavkem na jeho dodávání,“ říká
Miroslav Koutek.
Úspěšným sládkem byl 13 let.
Od roku 1992 navíc 3 roky zastával
i funkci ředitele pivovaru. V této
epoše byla vystavěna moderní
lahvárna, do provozu uvedli novou
filtraci, přetlačné tanky. Budování a provoz pivovaru vyžadovaly
obsazení funkce novým sládkem.
Stal se jím Petr Kostelecký, který je
vynikajícím mistrem svého oboru
v Litovli již dvě desetiletí. Ředitelem
byl Miroslav Koutek 19 let. V roce
2010 přebral ředitelskou štafetu
Lumír Hyneček.

Úcta k tradicím a historii
„Za to, co jsme dokázali, vděčíme
i svým předkům, kteří nás učili,
předali nám své zkušenosti, filozofii,
lásku k poctivému řemeslu. Což pivovarnictví určitě je. Proto bychom
měli s úctou a pokorou přistupovat

k naší historii a tradicím,“ míní
Miroslav Koutek.
Toho láska k historii a sběratelská
vášeň předmětů připomínajících
tradice sladovnictví a pivovarnictví
na Litovelsku přivedly k založení
unikátní expozice – muzea přímo
v areálu pivovaru, kterou si ročně
prohlédne na 10 000 návštěvníků.
K historii regionálního pivovarnictví patří i legendární zápasník
Gustav Frištenský. Ten v litovelském
pivovaru našel svou lásku, dceru
litovelského sládka, která se stala
jeho manželkou a s níž v pivovaře
bydlel. Na počest světoznámého siláka pivovarníci uvařili pivní speciál
13stupňový polotmavý Gustav. Mezi
další tradice, na jejichž obnově se
emeritní sládek s kolegy podílel, je
návrat učňovského oboru sladovník
na Střední odbornou školu v Litovli.
Pivovar Litovel nabízí učňům praxi
v tradičním pivovarnickém provozu.
Letos byl Miroslav Koutek za svou

neúnavnou práci pro Pivovar Litovel
a pivovarnictví obecně oceněn
Českým svazem pivovarů a sladoven
čestnou plaketou Ceny českého sládka Františka Ondřeje Poupěte. Cena
se uděluje každoročně vynikajícím
profesionálům v pivovarském oboru,
a tím Miroslav Koutek bezpochyby je.

Exkurze
do Pivovaru Litovel

Chcete vědět, jak se vaří klasické
české pivo? Uvidět, jak vypadá
varna, spilka a ležácké sklepy? Poznat historii vaření piva
v souvislostech? Vidět historická nářadí a zařízení pivovaru?
Za poznáním můžete zamířit
přímo do pivovaru v Litovli!
Provedeme vás po pivovaru
a nabídneme vám ochutnávku
různých druhů piv. Exkurze
probíhají v prac. dnech od 10
do 15 hodin, vždy po předchozí
telefonické domluvě. Provádíme pouze skupiny – minimální
počet 15 osob.

Exkurze
e-mail: navratilova@litovel.cz
tel.: 724 776 392
Sekretariát, podatelna:
e-mail: machacova@litovel.cz
tel.: 585 493 580, www.litovel.cz
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Čerstvost, jedinečná chuť,
tradice a kvalita, to jsou
devízy největší sýrárny
v České republice – česko-italské společnosti Brazzale
Moravia se sídlem v Litovli
na Olomoucku.

V sýrárně Brazzale Moravia
se snoubí italská řemeslná tradice
a česká zemědělská kvalita
Společnost Brazzale Moravia,
kových prodejnách La Formaggeria
Gran Moravia po celé republice.

Sýrárna, která denně zpracuje
neuvěřitelné množství – téměř půl
milionu litrů – kvalitního českého
mléka, staví na špičkové italské
technologii a ruční výrobě sýrů.
Tím dlouhodobě nejoblíbenějším
je extra tvrdý dlouhozrající sýr
Gran Moravia, kterého šikovní
a silní moravští sýraři denně vyrobí
zhruba 25 tun. Vyhledávaná lahůdka dozrává ve skladech v Litovli
i v Itálii a českým zákazníkům se
spolu s litovelskými čerstvými, ale
také s italskými
specialitami nabízí
v příjemných podni-

Foto: Brazzale Moravia

Dnes již dobře známá česká sýrárna
má za sebou dvacetiletou historii.
Ta sahá až do 90. let, kdy se moravská
rodačka Marie Martinů žijící v Itálii
rozhodla vybudovat v Litovli-Třech
Dvorech řemeslnou sýrárnu podobnou podnikům v Modeně a vyrábět
v ní sýr s dlouhou dobou zrání. Dnešní čestná předsedkyně společnosti
Brazzale Moravia věřila v kvalitu moravského zemědělství a mléka, a tak
se čeští zaměstnanci u mistrů v Itálii
naučili techniku výroby a v roce 1996
se v jejich rukách zrodil na Hané
první sýr typu parmazán.

54

MORAVIA magazín

od počátku své historie až do loňského roku známá pod názvem Orrero,
už dlouhodobě patří do Skupiny
Brazzale – nejstaršího italského
rodinného podniku mlékárensko-sýrařského odvětví, který na Moravu
přinesl své letité zkušenosti a silnou
tradici. „Náš nový název teď lépe
a transparentněji dokládá příslušnost
moravské sýrárny ke Skupině Brazzale,“ říká k novému jménu společnosti
prezident skupiny Roberto Brazzale.
Sýrárna se dnes téměř jednou třetinou podílí na celkovém vývozu sýrů
z České republiky a výroba v Litovli se
stále rozšiřuje. „V poslední době jsme
například zprovoznili automatizovanou linku na přípravu sýřeniny.

Denně se v Litovli zpracuje zhruba
450 tisíc litrů kvalitního mléka. Sýraři z něj vyrábějí nejen známý Gran
Moravia, ale více než desítku různých
dalších druhů sýrů a ostatní mléčné
produkty, které si u zákazníků získaly
velkou oblibu. „Našimi stěžejními produkty a zároveň čerstvými
výrobky pro prodejny La Formaggeria Gran Moravia jsou například
máslo, jogurty, tvaroh, syrovátka,
zákys a spousta druhů sýrů – ricotta,
mozzarella, caciotta, giuncata a další,“ nastínil Jiří Nikl. O jejich kvalitě
a oblibě podle něj svědčí i fakt, že
pravidelně a každoročně bodují
ve vyhlášených potravinářských
soutěžích a anketách: „Za všechny
můžeme jmenovat novinky letošního
roku Jogurt Citrusy, sýr Furfante
a sýrové křupky Cri Cri Gran Moravia, které získaly ocenění v České
Chuťovce 2016.“
Vlajková loď společnosti – sýr Gran
Moravia se zrodil už v roce 2003.
Má jemně zrnitou, lámavou až
drobivou strukturu, bílé až slámově
zabarvené těsto, tvrdou zlato-žlutou
kůrku a specifické aroma. Bochníky
o hmotnosti až 36 kilogramů zrají 12
i více měsíců. Část produkce se krájí,
strouhá a balí přímo v italské firmě
Brazzale. Zčásti sýr Gran Moravia
zůstává na italském trhu a zbytek se
vyváží do celého světa. V Brazzale
Moravia se ročně vyrobí téměř
Foto: D. Bachůrek

8,5 tisíce tun této pochoutky. Skupina
Brazzale je průkopníkem v ohleduplném chování k životnímu prostředí
a v úspoře zdrojů, takže už od roku
2012 je Gran Moravia také prvním
sýrem na světě, který má vypočítanou svoji „vodní stopu“, tedy skutečné celkové množství vody, potřebné
pro výrobu tohoto sýru, a to od vody
nutné k vypěstování krmiva, napájení
krav… až po samotnou výrobu.
Gran Moravia je k dostání mimo
jiné i v podnikových prodejnách
La Formaggeria Gran Moravia,
kde si lidé mohou koupit ještě další
čerstvé a kvalitní litovelské produkty a zároveň italské sýry, uzeniny,
těstoviny, vína a mnoho dalších
italských specialit. Prodejny jsou
tváří firmy, mají moderní design,
ochotný a velmi profesionální personál a příjemnou atmosféru. Díky
této kombinaci se do nich zákazníci,
kterých stále přibývá, rádi vracejí.
Prozatím mohou lidé nakupovat své
oblíbené potraviny v 19 prodejnách
v 9 městech republiky, společnost
však i do budoucna plánuje, že se síť
prodejen rozšíří. Plány a záměry společnosti Brazzale Moravia jsou velké
a optimistické také díky tomu, že
letos skončila více než dvouletá krize
v mléčném sektoru a rok 2017 by se
měl nést ve znamení oživování trhu.

Foto: Brazzale Moravia

To umožní další zvyšování množství
zpracovaného mléka při výrobě
tohoto polotovaru určeného k výrobě
různých druhů sýrů,“ uvedl generální
ředitel společnosti Jiří Nikl.

Prodejny
La Formaggeria Gran Moravia
Olomouc, Horní náměstí 8
tel.: 585 242 931
Litovel, Tři Dvory 98
tel.: 585 152 362
www.laformaggeria.cz

Brazzale Moravia a.s.
Tři Dvory 98, 784 01 Litovel
tel.: 585 343 274
e–mail: info@brazzale.cz
www.brazzalemoravia.com
Tochetti Gran Moravia, foto: Brazzale Moravia

MORAVIA magazín

55

Opravené fasády domů,
restaurované památky a moderní
infrastruktura proměnily Uničov
v atraktivní město 21. století.

Šatlava – muzeum vězeňství, foto: archiv města

Uničovská muzea

Městské informační centrum
Masarykovo nám. 29, 783 91 Uničov
tel.: 603 996 312, www.unicov.cz

PŘEDSTAVÍ BAROKO, MĚSTO, VESNICI I VĚZEŇSTVÍ

Muzeum U Vodní branky, foto: archiv města

Muzeum baroka a muzeum Střelice (dole), foto: archiv města
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Dvanáctitisícové město na Hané se vzhledem ke své rozloze může pochlubit velkým počtem muzeí. Nejznámější je Muzeum baroka, které vzniklo
rekonstrukcí památkově chráněného domu u místní fary. Dům byl pravděpodobně vystavěn po požáru v roce 1779. V minulosti objekt sloužil zřejmě
jako ubytovna pro zaměstnance tehdejšího církevního úřadu. V poválečné
době pak byl využíván jako skladovací prostor. Kromě stálé expozice
uničovského baroka je zde představena osobnost Jana Sarkandera, který
ve městě krátce působil.
Budova bývalé městské zbrojnice je dnes sídlem Muzea U Vodní branky.
Nabízí stálou expozici zaměřenou na dějiny královského města. Ve spodním patře je obrazová galerie uničovských starostů. K městskému opevnění
přiléhá tzv. Šatlava, dnes muzeum vězeňství. V interiéru je zachováno osm
vězeňských cel s původními dubovými oplechovanými dveřmi, černá kobka
sloužící k samovazbě a vězeňská kaple. Jako vězení byla budova využívána
do roku 1945, do osmdesátých let 20. století sloužila jako městský archiv.
Vesnické muzeum v místní části Střelice vzniklo v roce 1968, kdy se v rámci
oslav vzniku Československa konala výstava sbírek starých věcí, nářadí a potřeb používaných na vesnici. Expozici postupně rozšiřovaly dary občanů, kteří
muzeu věnovali historicky vzácné předměty. Uničovská muzea ještě doplňují
dvě expozice. Tou první je archeologická expozice Pravěk Uničovska na radniční věži a druhou je expozice k dějinám řádů minoritů v koncertní síni.
Ve městě stojí za návštěvu řada památek. K nejcennějším a nejkrásnějším
svého druhu u nás patří 22 metrů vysoký mariánský sloup z dílny J. A. Heinze
a S. Tischlera. Dominantou Masarykova náměstí je pseudorenesanční
městská radnice. Na náměstí stojí několik hodnotných domů, největší je dům
č. p. 22, tzv. dům moravských stavů. Zajímavé jsou i dvě barokní kašny, které
v minulosti sloužily jako zásobárny pitné vody. Církevní památky reprezentuje farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a kostel Povýšení sv. Kříže, dnes nově
zrekonstruovaná koncertní síň s mimořádnými akustickými podmínkami.

Foto: Čokoládovna Troubelice

spatřila svět v roce 2013. Naše čokoláda je ručně vyrobená a každá je svým
způsobem originál. K výrobě používáme
kakaové boby, kakaovou hmotu, kakaové
máslo a panelu. Do mléčných a bílých
čokolád přidáváme sušené mléko.
Čokolády sladíme panelou, ztuhlou

Čokoládovna Troubelice
VÝROBA PRAVÉ ČOKOLÁDY NA HANÉ
Jsme rodinná výrobna čokolády v Troubelicích na Hané.
Na samotném začátku byl sen majitele čokoládovny Františka
Bačíka o výrobě pravé čokolády, který se stal cílem a za pomocí
rodiny se postupně stává skutečností.
Náš záměr byl od počátku jasný –
vyrobit čokoládu z kvalitních
surovin bez použití jiných rostlinných olejů, než je kakaové máslo,
bez přídatných látek, bílého cukru
a lecitinu. A povedlo se… Žádné
polotovary ze zahraničí, ale poctivá čokoláda z kakaových bobů
z Ekvádoru, vyrobená na Moravě.
Postupným zkoumáním poměrů
jednotlivých ingrediencí vznikaly
naše vlastní receptury.
První tabulka troubelické čokolády
Foto: Čokoládovna Troubelice

Nejdůležitější surovinou pro výrobu
vysokojakostní čokolády jsou kakaové boby. Naše čokoládovna má svého
zástupce žijícího v Ekvádoru přes
30 let (otec majitele). Ten dohlíží
na sklizeň, nákup a nakládku surovin. Máme tak dohled nad kvalitou
nakupovaného zboží a jsme jedinou
čokoládovnou v ČR, která má pod
kontrolou celý proces od sklizně,
nakládky v Ekvádoru, vykládky
zboží v ČR až po samotnou výrobu
čokolády.

šťávou z cukrové třtiny, která je zdravou variantou slazení.
Klientům nabízíme také výrobu čokolády s vlastní grafikou a originálním
obalem, např. reklamní, narozeninové,
svatební.
Kromě čokolád najdete v naší nabídce
i kakaové produkty, sušené tropické
ovoce, bezlepkové mouky, produkty zdravé výživy, kávy a další zboží.
Všechny naše čokolády a produkty
jsou přirozeně bezlepkové.

Každé úterý od 10 do 17 hodin můžete
navštívit naši prodejnu v Troubelicích.
Některé naše produkty můžete zakoupit
i ve zdravých výživách a specializovaných
obchůdcích po celé České republice.
Pravidelně pořádáme v areálu
čokoládovny jarmark a další akce. Více
se o nás dozvíte na našem Facebooku
a na www.cokoladovnatroubelice.cz,
kde můžete také nakoupit přes e-shop.

Čokoládovna Troubelice
info@cokoladovnatroubelice.cz
tel.: 733 368 257
www.cokoladovnatroubelice.cz
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Moderně, aktivně a zábavně
pojatá expozice
na zámku v Úsově v roce 2017

Jejich sen
voní levandulí
KUS PROVENCE NAJDETE
V BEZDĚKOVĚ U ÚSOVA

Že lze spojit tyto tři fenomény na starověkém zámku, se mohli návštěvníci již
v minulých letech přesvědčit, když luštili rébusy ve Vlašimském paláci nebo
procházeli strašidelným zámeckým
labyrintem. V příštím roce se mohou
návštěvníci těšit na zrenovovanou část
expozice naší lovné zvěře a myslivosti
ve druhém patře zámku, kde budou
jednotlivé exponáty doplněny o audiovizuální a interaktivní prvky. Prohlídka
expozice již nebude po skupinách
s průvodcem, ale nabídne návštěvníkovi individuální a aktivní přístup, a to
jistě přivítají především děti. Expozice,
věnovaná loveckým trofejím z výprav
Lichtenštejnů do Afriky a Asie, nabízí
přes 100 let staré exponáty.
Foto: Levandulový statek

Levandulový statek Bezděkov
Bezděkov 6, Úsov 789 73
http://levandulovystatek.cz
info@levandulovystatek.cz
tel.: 604 744 534
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Lovecko-lesnické muzeum v Úsově
Zámecká 1, 789 73 Úsov, tel.: 583 435 111
e-mail: usov@muzeum-sumperk.cz

Vizualizace: Zámek Úsov

Foto: m-ARK

Jak se plní sny? O tom leccos ví Lukáš Drlík
a jeho partnerka Veronika Pejšová. Jejich
sen převedený do reality voní levandulí.
Oba milují francouzské Provence. A tak
v okamžiku, kdy Lukáš Drlík zdědil po prarodičích statek v Bezděkově u Úsova,
zasvětili toto místo voňavé bylině.
První sazenice dali do země na podzim
2014. „Inspirovali jsme se na výletě
v Provence, kde se nám líbily malé rodinné
farmy a krámky. Měli jsme štěstí, že jsme
se setkali se specialistou na levanduli
Karlem Duškem z Výzkumného ústavu
rostlinné výroby v Olomouci,“ popisuje
Veronika Pejšová. V olomouckém skleníku
vyseli semínka a rostlinky přesadili na pole
v Bezděkově. Tam teď chystají zázemí pro
návštěvníky jejich levandulového statku.
Lidé už ale mohou kosmetiku, voňavé polštářky i speciální lahůdky získat v Levandulové kavárně a obchůdku v Zábřehu.

V
Mohelnici
budete obdivovat nejen daleké rozhledy

Foto: m-ARK

Zámky Úsov či Mírov, který je již z dob vlády Marie Terezie těžkým žalářem,
pohádkový hrad Bouzov, zvedající se panoráma nejvyšších moravských hor
Jeseníků i Bouzovskou, Úsovskou či Mírovskou vrchovinu nebo Mohelnickou
brázdu s protékající řekou Moravou obklopenou středoevropsky unikátními lužními
lesy Litovelského Pomoraví. To všechno můžete vidět z osmiposchoďové věže
v Mohelnici. Město ležící v krásné krajině jen kousek od známých památek se pyšní
roztodivným okolím i řadou zajímavostí a atraktivních turistických lákadel.
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Foto: m-ARK

Foto: Město Mohelnice

Jedním z těchto lákadel je právě
zmíněná 72 metrů vysoká věž stojící mimo chrámovou loď místního
kostela. Věž se k obloze začala
zvedat již po roce 1322, kdy Mohelnice získala od krále Jana Lucemburského právo opevnit se hradbami. Do nejvyššího poschodí vede
136 schodů. Během samostatného
výstupu či komentované prohlídky
uvidíte mimo jiné zvonici nebo
hodinový stroj. Věž je pomyslnou
učebnicí dějin města.
Nevynechejte ani návštěvu místního nově zrekonstruovaného bazénu
s plaveckým, masážním i dětským
bazénem a saunou a vydejte se
i do městských sadů. Rozsáhlý
prostor, na jehož okraji dnes leží
moderní kemp s koupalištěm,
funguje již od roku 1882. Objevíte v něm i malý pomník spojený
s velkým příběhem vykonstruovaných čarodějnických procesů.

A s tragickou událostí nespravedlivě upáleného šumperského děkana
Kryštofa Aloise Lautnera, která
o staletí později inspirovala spisovatele Václava Kaplického k napsání románu Kladivo na čarodějnice.
Právě pokrokový kněz Lautner
se ve své době neohroženě postavil
proti nespravedlnosti „čarodějnických procesů“, což byl důvod jeho
věznění na Mírově a v Mohelnici
i kruté popravy upálení na hranici.

Hudební festivaly i oáza
klidu
Park je ovšem především místem
nabízejícím řadu možností, jak
strávit volno. Mimo jiné se zde
odehrávají hudební festivaly Fingers Up a Mohelnický dostavník®.
První festival je stále populárnějším nováčkem nabízejícím pohled
do aktuální rock-popové scény.
Druhý z nich je již legendou mezi
folkovými a country festivaly.
Poprvé se na něj diváci vypravili

Foto: Město Mohelnice
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24. května 1975. Na šest kapel
jich přišlo 110. Postupně zájem
lidí rostl a akce se z kulturáku
přestěhovala do areálu městských
sadů. „Mohelnický dostavník® je
zaměřený především na folkovou,
country, trampskou a folklorní
hudbu a na vše, co vychází z kořenů těchto hudebních žánrů,“ říká
pořadatel festivalu Pavel Aligátor
Nenkovský. Akce začíná pravidelně
již ve čtvrtek před posledním srpnovým víkendem recitály na hradě
Bouzově. Poté, již v Mohelnici,
pokračuje do nedělního poledne. Součástí akce jsou i koncerty
v loštickém kostele sv. Prokopa.
Celkem během 41 ročníků Mohelnického dostavníku® již vystoupilo
599 kapel i jednotlivců z České
republiky, ze Slovenska, Polska,
Rakouska, Francie i USA.

Foto: Fingers Up festival

Foto: Město Mohelnice

V Mohelnici se vás dotknou i všu
dypřítomné tradice. Podívat se mů
žete do Duhové čajovny na náměstí
Svobody, kde v Expozici ručních
řemesel objevíte kolekci krajky
a technik, kterými se vytváří. Koupit
si tu můžete i hotové výrobky z kraj
ky i patchworku.
Nad krásou řemeslné práce, díky
které vznikl jeden z mohelnických
unikátů, můžete postát v kapli sv.
Anny farního kostela sv. Tomáše
Becketa. Vyřezat z lipového dřeva

betlém pro mohelnický kostel trvalo
Josefu Nedomlelovi ze Starého
Města u Bruntálu téměř 30 let. Mezi
rozličnými figurkami a stavbami
na ploše 42 metrů čtverečních v Mohelnickém betlému objevíte i přesné
kopie hradů Bouzova a Karlštejna
nebo vodního mlýna v Křižlicích.
Po smrti autora jesliček později
navázal na jeho dílo jeden z jeho tří
synů – František Nedomlel, který
postupně vyrábí další figurky. Bet
lém bývá přístupný v době od štěd
rovečerní půlnoční mše svaté až
do svátku Hromnic.

Foto: Město Mohelnice

Foto: Město Mohelnice

Mohelnický betlém
i krajkářství

Městský úřad Mohelnice
tel.: 583 452 111, www.mohelnice.cz
Infocentrum
www.mks-mohelnice.cz
tel.: 583 430 915
Bazén
tel.: 583 430 470
info@bazen-mohelnice.cz
www.bazen-mohelnice.cz
Mohelnický dostavník
www.mohelnickydostavnik.cz

Pohodový kemp

u města nabízí široké možnosti
Morava Camp je nově zrekonstruovaný ubytovací areál v oblasti
horní Hané s celoročním provozem.
Nabízí celé spektrum možností ubytování – ve zbrusu novém moderním
motelu odpovídajícím vysokému
standardu, chatkách, karavanech
i stanech. Samozřejmostí je bezbariérový přístup a wi-fi připojení.
Návštěvníci mohou využívat nové
venkovní koupaliště s dětským brouzdalištěm, tenisové kurty, půjčovnu
kol a sportovního vybavení a dětské
i dopravní hřiště. Součástí areálu je
restaurace, kiosek se základními potravinami, občerstvením i posezením,

kuchyňka, sociální zařízení a velké
ohniště. Děti i dospělí se mohou
účastnit animačních programů a zapojit se do cvičení, hraní her, táboráků,
diskoték i karaoke večerů. V blízkosti
kempu se nachází mnoho cyklostezek
i zajímavých kulturně-historických
památek – městská památková
rezervace Olomouc, hrad Bouzov,
termální lázně Velké Losiny, Jeseníky
s proslulou Stezkou v oblacích Sky
Walk v Dolní Moravě, jeskyně, muzea,
ZOO Olomouc a mnoho dalších.

Foto: Morava Camp

MORAVA Camp
Petra Bezruče 795/13, 789 85 Mohelnice
tel.: +420 775 111 721, info@moravacamp.cz
www.moravacamp.cz
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UVIDÍTE MÍSTO, KTERÉ NABÍZÍ ZÁBAVU,
KRÁSU PŘÍRODY A ROMANTICKÝ HRAD
Jako malé pestrobarevné drahokamy se krajinou posledních výběžků Drahanské vrchoviny nad Bouzovem každoročně v srpnu
vznáší horkovzdušné balony. Jedna z nejpopulárnějších místních
akcí „Balony nad hradem“, která se v roce 2017 uskuteční již
po sedmnácté, ovšem zdaleka není jediným místním lákadlem.
Mezi ta největší bezpochyby patří hrad Bouzov, motokáry, sklářská minihuť nebo Galerie v podhradí.
Symbolem této galerie je zřejmě největší dřevěná stavba koně
na světě – 15 metrů vysoký Trojský
kůň. Za poznáním místní historie
a řemeslnými tradicemi se vydejte
do muzea umístěného ve dvoře
obecního úřadu. Vydat se tam
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můžete i vícekrát. Vystavené exponáty jsou totiž stále doplňovány
o další. Mezi těmi současnými jsou
dobové fotografie i stroje a nářadí
našich předků určené ke každodenní práci. Bouzov, který má 13 místních částí, je pro okolí přirozeným

kulturním a společenským centrem.
O čemž svědčí i nově vybudovaný
sportovní areál, ve kterém najdete třeba
tenisové kurty, víceúčelové i dětské
hřiště nebo hřiště pro malou kopanou.
Zajezdit si můžete v místním Relax
parku i na minikárách či koloběžkách.
Bouzovskou chloubou je i nedávno
zrekonstruované náměstí s kamenným
křížem z roku 1816. Za viděnou stojí
i kostel svatého Gottharda a kostel
svaté Maří Magdalény.
Foto: archiv obce

Foto: m-ARK

Podívejte se
na Bouzov z výšky

Foto: m-ARK

Nezajít na
romantický
Bouzov by
byl hřích

Hrad Bouzov

Foto: m-ARK

Romantický skvost lákající díky své poloze pohledy lidí již z dálky
– hrad Bouzov – patří mezi nejvyhledávanější historické objekty
střední Moravy i nejnavštěvovanější památky v Česku.

Při procházce kolem lesy obklopené
obce si zajděte k obnoveným
Panským rybníkům nebo se vydejte
po naučné stezce a cyklotrase
k Javoříčským jeskyním.
Obecní úřad a Muzeum Bouzov
Bouzov 2, 783 25 Bouzov
tel.: (+420) 585 346 207
podatelna@obec-bouzov.cz
www.obec-bouzov.cz
Relax park
www.relaxparkbouzov.cz

Minikáry, foto: m-ARK

snímky jako Kopretiny pro zámeckou
paní nebo Arabela se vrací.

Státní hrad Bouzov
Pokladna a rezervace
tel.: 775 888 960
e-mail: rezervace.bouzov@npu.cz
Svatební obřady
tel.: 608 176 251
e-mail: svatbanabouzove@seznam.cz
www.hrad-bouzov.cz
Foto: m-ARK

Trojský kůň vysoký 15 m, foto: m-ARK

Letos v objektu založeném již
na přelomu 13. a 14. století přichystali
hned několik novinek. Nezaměnitelnou atmosféru dob rytířů a sličných
šlechtičen okuste třeba na nové prohlídkové trase „Arcivévodův okruh“,
v němž je znova zpřístupněné jižní
„Oppersdorfské křídlo“. Absolvovat
však můžete hned několik dalších
návštěvnických okruhů. Během
roku se můžete vydat několikrát
i na netradiční prohlídky, včetně těch
adventních či vánočních.
Národní kulturní památka se 5.–6. 8.
stane dějištěm pro „Bouzovský
mumraj aneb markraběte Jošta
turnaj“. Ponese se v duchu renesance
a navazuje tak na celorepublikové
téma Národního památkového
ústavu. Ten vyhlásil rok 2017 za Rok
renesanční šlechty.
Správa hradu vychází lidem letos
vstříc i usnadněním rezervace vstupenek. Ty si nově můžete rezervovat
nejen na kostýmované, ale i na běžné
prohlídky. Při návštěvě hradu můžete
zjistit, proč si dominantu Bouzovské
vrchoviny kromě návštěvníků oblíbili
i filmaři. Mimo jiné zde natáčeli
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Foto: AW

Zeměpisná oblast Haná byla vždy významnou zemědělskou oblastí,
kde na každém statku využívali přebytků mléka k výrobě tvarohu
a posléze i tvarůžků. Písemné zmínky o jejich existenci pocházejí již
z přelomu 15. a 16. století. Nejrozšířenější výroba tohoto sýru byla
v okolí Olomouce, kde se s tvarůžky na trhu obchodovalo. A právě
odtud získaly svůj název, kterému dnes náleží chráněné zeměpisné
označení. Ale to předbíháme…
Jedním z výrobců Olomouckých tvarůžků byl i Josef Wessels, původním
povoláním punčochář a povozník,
který v roce 1876 zahájil v Lošticích jejich manufakturní výrobu.
Tu poté převzal a rozvíjel jeho syn
Alois Wessels, jehož iniciály A.W.
jsou používány doposud. Jeho zeť
Karel Pivný s manželkou Františkou

Foto: AW
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pak výrobu Olomouckých tvarůžků
rozvinuli do moderní průmyslové podoby a v letech 1929–1930
vybudovali na tehdejší dobu
špičkovou sýrárnu, kterou provozovali až do r. 1948. Po znárodnění
byla tvarůžkárna postupně součástí
několika státních podniků. V r. 1990
byla v restituci vrácena potomkům
původních majitelů, o rok později
byla v A.W., spol. s r. o., zahájena
výroba s 25 zkušenými zaměstnanci,
z nichž někteří pracovali ještě u Karla Pivného. S rostoucí výrobou se
počet pracovníků zvyšoval, v současnosti zde pracuje cca 130 zaměstnanců. Olomoucké tvarůžky se nyní
vyrábějí ve více než třiceti různých
tvarových a hmotnostních variantách. Současní majitelé společnosti se

www.tvaruzky.cz
Foto: AW

Příběh jedné značky

významně zasloužili o přidělení CHZO
Evropskou komisí EU v r. 2010.
Olomoucké tvarůžky mají v Lošticích
i své muzeum, které významně přispívá
k popularizaci tohoto sýru. V moderně
pojatých expozicích je představena historie Olomouckých tvarůžků od nejstarších pramenů do současnosti. Prohlídka
trvá přibližně hodinu, muzeum je
bezbariérové.
Společnost A.W. postupně buduje síť
vlastních prodejen, ve kterých kromě celého sortimentu Olomouckých
tvarůžků nabízí i tvarůžkové lahůdky
a další sýrové speciality jiných výrobců.
Po Lošticích a Brně otevřela začátkem
září 2016 další podnikovou prodejnu,
tentokrát v Olomouci na Horním
náměstí přímo naproti orloji.

Foto: m-ARK

Na Hané je blaze. Příkazy vás přesvědčí
zónou a v okolí Hanáckého muzea
dokonce vesnickou památkovou
rezervací. Právě muzeum, které kdysi
založila skupina příkazských nadšenců vedených Boleslavem Vacou,
vás přenese do dob, kdy se obilí ještě
seklo kosou, pole orala pluhem taženým koňmi a kroj byl oblečením pro
všední i sváteční den. V expozicích
najdete mnoho předmětů každodenní
potřeby i kuriozity připomínající život
na hanácké vesnici v 19. a 20. století.

Hanácké muzeum v Příkazích
vás přenese zpátky v čase

Nechte se přenést do doby, kdy se na Hané žilo jinak. Soubor
staveb lidové architektury v Příkazích, známý i jako Hanácké
muzeum, je místem, kde se v čase posunete zpět a dozvíte se
mnoho o někdejším životě lidí v této zemědělské oblasti.
Jedinečný doklad hliněného hanáckého lidového stavitelství je tvořený
špaletovými stodolami z první
poloviny 19. století, na které navazuje
zahrada a kompletní hanácký statek

Foto: m-ARK

s obytnou a hospodářskou částí
z roku 1875. Stavby stojí v jádru jediné
vesnické památkové rezervace
v Olomouckém kraji.
Za vidění stojí i muzejní mobiliář, který
vám umožní „vstoupit“ do někdejšího
života na Hané. Prohlédnete si mimo
jiné předměty spojené se zemědělstvím i domácími pracemi. Kromě
komentovaných prohlídek můžete
navštívit nejrůznější akce včetně dnů
hliněného stavitelství, interaktivních
ukázek tradiční sklizně a výmlatu
v létě, o Vánocích a Velikonocích zase
řemeslné jarmarky a další akce.

O Hanácích a jejich nátuře se dozvíte
hodně i při procházce vesnicí. Nemiňte
Záloženský dům postavený v letech
1919–1921 a projděte se i kolem několika
typických hanáckých statků. Procházkou
můžete dojít až do sousedního Hynkova,
který leží ve středoevropsky jedinečném
přírodním útvaru – Chráněné krajinné
oblasti Litovelské Pomoraví. Na své si
tu přijdou vodáci i milovníci turistiky
a cyklistiky.

Soubor staveb lidové architektury
(Hanácké muzeum)
Příkazy 54, 783 33 Příkazy
tel.: 724 592 675
rezervace: 777 238 830
prikazy@npu.cz
www.hanackeskanzen.cz

Foto: Vilém Švec
Foto: m-ARK

Haná v ryzí podobě, místo, kde
nářečí uslyšíte ještě dnes v běžné
komunikaci, i moderní obec spojená
díky místní části, vesnici Hynkov,
s unikátními lužními lesy. To všechno, a ještě mnohem víc, jsou Příkazy.
Najdete je na cestě mezi starými
královskými městy Olomoucí a Litovlí, v blízkosti řeky Moravy a můžete
zde poodhalit tajemství hanáckého
života na vsi. Velká část obce je
vyhlášena vesnickou památkovou
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Nejšikovnější řemeslníky

na Hané poznáte podle glétu
Na Hané žili vždy šikovní a pracovití řemeslníci
a nejinak je tomu i dnes. Ty nejlepší vyhledává
a podporuje od roku 2012 projekt Hanácky glétování.
Spolu s glétem získávají výrobci i právo označovat své produkty
logem „Hanácké výrobek“. Pro zákazníky je to jasná zpráva:
výrobek je kvalitní a je vytvořen poctivýma hanáckýma rukama.
Jedním ze zakladatelů projektu je Josef Sýkora z Loučan, v jehož
rodinné firmě vznikají barevné rozkládací dřevěné hračky, šněrovadla, auta, vláčky, hlavolamy a spousta dalších hraček. Rozvíjejí
u dětí jemnou motoriku, učí je trpělivosti a rozeznávání barev,
jsou vyráběny ručně. Několikanásobně přežijí hračky plastové.

Foto: Dřevos J+M Josef Sýkora

A co k rodinné firmě Dřevos J+M říká její majitel? „Tož asi takle,
samotná véroba dřevěnéch hraček ô Sékoru v Lóčanech začla oficijálně až
v rokô 1992 ale ve skôtečnosti to začalo ôž negdê koncem osndesátéch let
minôliho stoleti. V rodině Sékoru asi všeci tak nejak pracovalê ze dřevem.
A tož gdêž ôž sem se teda vêôčêl tém dřevomodelářem a moja drahá polovička ze svym vytvarnym cítěnim a ômem, bêlo rozhodli.
No a tož tak nejak to teda začalo. Dneska máme ôž
nekolêk stovek vlastnich vérobku a další vznikaji
z požadavku našéch zákazniku. Ja a ešlê nekeho
zajimaji naše uspěchê a medajle? Ze všeckyho névic
si cenimê teho, že na svoje vérobkê, dikivá ziskáni
Hanáckyho stavovského glétô, mužeme poôžêt
ochrannó známkô ,Hanácké vérobek‘.“
Kvalitu zboží potvrdil už v roce 1999 ES
Certifikát, majitel firmy Josef Sýkora získal
v roce 2013 v soutěži Živnostník roku
Olomouckého kraje první místo. Ještě o rok
dříve firma obdržela Hanácké stavovské
glét. Na zakázku firma vyrábí i reklamní
předměty, dárky či dekorace do domácnosti.
Dřevos J+M Josef Sýkora
Loučany 761, 783 44 Náměšť na Hané
tel.: 588 000 017-18
e-mail: drevos.jmh@tiscali.cz
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Zámek Náměšť na Hané, foto: m-ARK

Náměšť na Hané
Když se řekne Náměšť na Hané, řadě lidí se vybaví obec ležící
v malebné hanácké krajině. Vypravit se tam na výlet můžete
za romantickým místním zámkem, historií nebo vzácnou přírodou
Terezského údolí.
Náměšťský zámek, zvaný také „horní“,
rozhodně stojí za vidění. V rámci
střední Evropy je architektonicky výjimečný svou dispozicí. Byl vystavěný
ve stylu raně klasicistního moravského baroka s výraznými italskými
a francouzskými vlivy. Obklopuje
jej kruhový park s alejemi. Zámecké
prostory pak skrývají výjimečné
sbírky, které jinde v České republice
neuvidíte. Vedle míšeňského porcelánu jde o expozici historických kočárů
olomouckých biskupů a arcibiskupů.
Můžete se projít i pokoji s květinovou
výmalbou a dobovým nábytkem.
V areálu se konají nejrůznější akce,

pohádkami inspirované prohlídky
a svatby.
Jen kousek od zámeckého areálu
vstoupíte do přírodního parku
Terezské údolí protkaného říčkou
Šumicí. Lokalita kdysi nazývaná
„Moravským Babiččiným údolím“
vás provede kouzelnými místy mezi
Náměští na Hané a Laškovem.
„Parkem vede naučná stezka s deseti

zastaveními, která přibližují historii
údolí a sídel, včetně hradiště Rmíz,
i přírodovědné a krajinářské zajímavosti,“ říká starostka Náměště
na Hané Marta Husičková. V Terezském údolí můžete obdivovat
pestré louky, lužní lesy nebo jižní
svahy s teplomilnou faunou a flórou. Svůj název údolí dostalo podle
pověsti o krásné Terézce, vězněné
kdysi v náměšťském „dolním“ zámku.
Když údolím dojdete do Laškova,
čeká na vás místní klasicistní zámek.
Při cestě zpět do Náměště určitě
nemiňte švédské šance, přes dva tisíce
let staré významné sídlo Keltů. Výlet
do údolí díky své pestrosti uspokojí
i milovníky přírodovědy, krajinářství
a historie. Což jen dokládá fakt, že
Náměšť na Hané patří mezi nejstarší
doložená městečka v okolí Olomouce. První zmínka pochází z listiny
biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141.

Městys Náměšť na Hané
nám. T. G. Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané
tel.: 585 757 811, 585 757 810
mestys@namestnahane.cz
www.namestnahane.cz

Foto: m-ARK

Zámek Náměšť na Hané
http://zamek.namestnahane.cz/
e-mail: zamek@namestnahane.cz

MORAVIA magazín

67

To je silný příběh a nové druhy piv
V Chomoutově začali vařit pivo pro vlastní potřebu jako
„domovarníci“. A protože chutnalo nejenom jim, ale i dalším
kamarádům a známým, rozhodli se vybudovat minipivovar.
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Desítka, Ležák, pšeničné pivo nebo
tmavý ležák Švarc a další dvě svrchně
kvašená piva. Další piva zařazujeme
podle sezony nebo momentální inspirace. Specialitou pivovarského hostince je pivo na Šesté pípě nebo Experiment v lahvích. Obě se vaří v malých,
pokusných, várkách a jde vždy o nový,
zatím nenabízený druh piva. Ochutnejte a napište nám na Facebook skupiny
„Spolek šesté pípy“.
Pivní turistika se stává v České republice fenoménem této doby a stále
ještě nedosáhla svého vrcholu. Právě
pro pivní turisty a pro další zájemce
nabízíme prohlídky pivovaru s výkladem o pivech jak v českém, tak
anglickém i francouzském jazyce.

Pivovar Chomout
Dalimilova 18/92
783 35 Olomouc-Chomoutov
Restaurace: 608 778 348
Pivovar: 604 353 469
www.pivochomout.cz

Foto: Pivovar Chomout

Foto: Pivovar Chomout

Provoz pivovaru a hostince
CHOMOUT byl zahájen 18. srpna
2014, samotné pojmenování vzniklo
z názvu obce – Chomoutova, jejíž
historie sahá do roku 1078. Pivovar
s hostincem je umístěn v prostorách
starého hanáckého statku, který
prošel celkovou rekonstrukcí.
Hostinec má originální vzhled
a domácí atmosféru. Je oblíbený pro
rodinné a firemní oslavy a stává se
vyhledávaným místem pro svatební
hostiny. No, kdo by nechtěl mít svatbu v chomoutu?
Na čepu u nás najdete šest různých
pivních druhů, které můžete ochutnat
na zákazníky oblíbeném degustačním
prkénku. Naši stálou nabídku tvoří

Součástí je degustace různých druhů
sladů a piva přímo z tanku. Jako vzpomínka vám zůstane malá sklenka
s logem pivovaru. Náročnější zákazníci
si můžou vybrat zážitkový poukaz, který
umožní podílet se na celém procesu vaření piva. Doma potom můžete ochutnat
některé z piv, která dostanete jako dárek
nebo si počkáte na to „vaše“.
Pivo Chomout je ceněno nejen laickou,
ale i odbornou porotou. V roce 2016 obsadila Režná Bára 1. místo na Jarní ceně
českých sládků ve Zvíkově a stala se také
Regionální potravinou Olomouckého
kraje. Naše pivo Švarc získalo stříbrnou
pivní pečeť na mezinárodní soutěži
v Českých Budějovicích a také na Chmelových dožínkách v Olomouci patří náš
pivovar mezi nejoblíbenější.
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Foto: Pivovar Chomout

Pivo Chomout

Olomouc region Card

Foto: Muzeum kočárů

Turistická karta

Foto: m-ARK

Za prohlídkou
nádherných
historických
kočárů

Krajská „ALL INCLUSIVE Card“ vám při pobytu ve městě Olomouci,
na Střední Moravě nebo v Jeseníkách poskytne ty nejlepší
možnosti poznávat všechny krásy regionu, a to téměř zadarmo.
Karta vám umožní vstup zdarma
do všech největších atraktivit
Olomouckého kraje. Za všechny
jmenujme hrady Bouzov, Šternberk,
Helfštýn, zámky v Náměšti na Hané,
Čechách pod Kosířem. Dále třeba
zoologickou zahradu na Svatém
Kopečku, minigolfové hřiště v Olomouci nebo jedinečný Ecce Homo
Park ve Šternberku. Svést zdarma
se můžete na bobových drahách
ve Sport Parku Hrubá Voda nebo
v Petříkově v Jeseníkách. Milovníci
historie ocení volný vstup do muzeí
a expozic v kraji. Bonusem pak je
možnost zdarma cestovat autobusy
a tramvajemi Dopravního podniku
Města Olomouce. Využít lze také zvýhodněnou jízdenku Českých drah, se
kterou mohou jednotlivci nebo celé
skupiny cestovat po celém kraji.
Další výhodou karty je široké spektrum doplňkových služeb, které lze
využít s výraznou slevou: například
5 jeskynních systémů, aquaparky

v Olomouci nebo v Hranicích,
jedinečnou Ruční papírnu s muzeem ve Velkých Losinách nebo také
největší div kraje – vodní Přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně.
Karta je nabízena ve verzích pro
dospělého nebo dítě, buď na 48
hodin nebo na 5 dní a zakoupíte
ji u více než 50 prodejců v celém
regionu. Spolu s kartou ORC obdržíte zdarma také 100stránkovou
brožurku – praktického průvodce s podrobnými informacemi
o všech nabídkách.
Olomouc region Card získala
v roce 2016 ocenění SRDCE
PRO REGION, NEJLEPŠÍ
PRODUKT SVÉHO DRUHU
V ČESKÉ REPUBLICE
Cenu udělila redakce Kam
po Česku a Asociace turistických informačních center ČR

Více na: www.olomoucregioncard.cz

Unikátní a největší sbírka
historických kočárů,
saní, luceren, koňských
postrojů a livrejí v Čechách pod Kosířem
slibuje nezapomenutelný zážitek. Návštěvník
Muzea kočárů si může
prohlédnout jak zrestaurované kočáry, tak i vraky.
Může obdivovat řemeslný
um našich předků, který
byl vdechnut do každého kočáru. Muzeum
nabízí kombinaci skvostných kočárů sloužících
člověku v nejradostnějších chvílích života, ale
i pro běžný život té doby, a v neposlední řadě
i ty, které se vybíraly na cestu poslední. Právě
sbírka smutečních kočárů je ojedinělá. K nejzajímavějším exponátům patří největší smuteční
kočár postavený továrnou Brožík v Plzni nebo
zlatý ceremoniální kočár olomouckých biskupů.
V historické dílně jsou funkční stroje, nechybí
filmová projekce s odborným výkladem. Muzeum historických kočárů je jediné u nás, získalo
řadu ocenění díky expozici českých a moravských stavitelů, která nemá ve světě obdoby.
Řemeslo, řemeslníky, kočáry, koně je možné
vidět na již tradiční akci JOSEFKOL.

MUZEUM HISTORICKÝCH KOČÁRŮ
náměstí Svobody 377, 798 58 Čechy pod Kosířem
e-mail: info@historickekocary.cz
www.historickekocary.cz
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Léčivé pupeny skrývají sílu,
která pomůže i u lymské boreliózy

Foto: Naděje

Jsou mezi nimi i ty, které mohou
ulevit při léčbě lymské boreliózy.
Klasická léčba boreliózy probíhá
nasazením antibiotik. Podpořit léčbu můžete také přírodními výtažky
z bylin či pupenů rostlin. „Tinktura
z pupenů topolu pomáhá očistit tělo
od borelií a ve většině případů nastává brzy úleva. Únava při borelióze
bývá často způsobena napadenými
játry a tam pomáhá jalovec, ostropestřec či rozmarýn,“ uvádí Jarmila
Podhorná. Při řešení problémů
s pohybovým aparátem (záda,
klouby) podle ní existuje několik
tinktur, které mohou pomoci – jako
je olše, třezalka, borovice nebo vrba.
„Při napadení zraku je perspektivní
borůvka a schizandra. V pokročilých stadiích bývá napadena nervová
soustava a zde jsou účinné bylinky
jako bělotrn, třezalka, olše a javor
babyka,“ dodává Jarmila Podhorná.
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Lymská borelióza je infekční onemocnění, které způsobují bakterie
Borrelia burgdorferi, Borrelia garini
a Borrelia afzelii. Nejfrekventovanějším přenašečem je klíště obecné,
ale zdrojem onemocnění může
být i krev sající hmyz (komáři či
muchničky). V České republice se
vyskytuje několik kmenů boreliových bakterií, každý z nich může
vyvolat jiné příznaky a každý také
rozdílně reaguje na antibiotickou
léčbu. Inkubační doba infekce je
7–4 dny, během nichž se mohou
objevit prvotní příznaky. Nejčastěji
jde o červenou skvrnu v místě zakousnutí klíštěte. Rozšířenou nákazu
provází další příznaky podobné klasické chřipce a může jít i o příznaky
neurologického charakteru (bolesti
hlavy, ztuhnutí šíje atd.). Nejtěžším stadiem nemoci je chronická
infekce, během níž se tělo nedokáže
bránit běžným nákazám. Léčbu
boreliózy je proto důležité zahájit co
nejdříve, neboť perspektiva úplného uzdravení je často závislá právě

Foto: Naděje

Jako kouzelná zahrada vypadá okolí sídla firmy Naděje v Brodku
u Konice. Stejně jako je nevšední životní příběh její majitelky,
původně učitelky Jarmily Podhorné, jsou neobyčejné i produkty
Naděje. Rozličné léčebné a podpůrné kúry čerpají sílu hlavně
z bylin a z takzvané gemmoterapeutiky, tedy síly přírody ukryté
v pupenech různých keřů a stromů.

na stadiu zahájení léčby choroby.
V počátečním stádiu se pohybuje
kolem 90 % uzdravených.

NADĚJE, 798 46 Brodek u Konice 3
tel.: 582 391 207 (příjem objednávek)
tel.: 737 525 301 (mimo provozní dobu)
e-mail: info@nadeje-byliny.eu
objednavky@nadeje-byliny.eu
http://nadeje-byliny.eu
Podniková prodejna v sídle firmy Brodek
u Konice č. p. 8: po–pá 7.30–15.00 hod.
(pauza: 12.00–12.30 hod.)

Foto: Naděje

KOTĚROVA PROSTĚJOVSKÁ STOPA
Národní dům v Prostějově je výjimečná stavba středoevropského
významu. Neokoukanou secesní tvář jí vtiskl architekt Jan
Kotěra. Toho v roce 1905 oslovili tehdejší prostějovští radní.
V květnu 1906 se začalo stavět. Už o rok později v listopadu se
do Národního domu lidé poprvé podívali.

Foto: archiv města Prostějova

K dispozici jim byly divadelní prostory, přednáškové sály, restaurace
a kavárna. A nejen to. Obdiv budila unikátní výzdoba venkovních
i vnitřních prostor. Pracovali na ní
významní umělci své doby, jako
třeba malíři Jan Preisler a František Kysela či sochaři Stanislav
Sucharda, Bohumil Kafka a Karel
Petr. Dnes tak obdivovanou secesní
perlu bohužel během 2. světové
války nechal necitlivě přebudovat
architekt Emil Tranquillini. Stavba
přišla o většinu secesních prvků.
Mezi léty 1956–1969 ale proběhla
první vlna rekonstrukce, po které následovalo několik dalších.
Národní dům, dnes řazený mezi
významné kulturní památky České
republiky, díky nim zůstal krásnou stavbou i přirozeným
kulturním a společenským
centrem města.

Prostějov vás však osloví daleko
větším počtem míst. Jen kousek
od Národního domu leží nezvyklé
lichoběžníkové centrum města –
náměstí T. G. Masaryka, kde se s nepřehlédnutelnou výškou 66 metrů
vypíná k obloze věž budovy nové
radnice. Masivní věž s měděnou kupolí a orlojem měla podle původní
představy stát uprostřed hlavního
radničního průčelí. Plánované
pravé křídlo však nakonec nebylo
přistavěno. Radnici podle návrhu
Karla Huga Kepky postavili v letech
1911–1914. Objekt je bohatě dekorovaný, členěné stěny jsou obložené
dřevem, torgamentem i umělým
mramorem, stropy se člení do kazet
a omítky jsou pestře dekorované.

Foto: archiv města Prostějov

Foto: archiv města Prostějov

Národní dům

Ve starší renesanční radnici, kde
konšelé zasedali do roku 1850, dnes
sídlí Muzeum a galerie v Prostějově. Pokud se tam vydáte, dozvíte
se mnoho o geologii, archeologii
či národopise regionu. Poté jděte
na dobrodružnou obchůzku náměstí a hledejte měšťanské domy s domovními znameními. Například
dům U sv. Rocha má ve výklenku
průčelí barokní sochu sv. Rocha
a sochu sv. Markéty s dráčkem
najdete na domě číslo 12. Určitě
se zajděte podívat i na rodný dům
básníka Jiřího Wolkera, kterého
připomíná pamětní deska s bustou.
Básníkovi je každoročně věnován
festival poezie Wolkrův Prostějov.
Regionální informační centrum
Pernštýnské nám. 8
(východní křídlo zámku)
796 01 Prostějov
e-mail: informace@prostejov.eu
www.prostejov.eu

Foto: archiv města Prostějov
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Zámek obklopený pestrobarevným členitým parkem s jezírkem, kultura Záhoří i malebná příroda úpatí Oderských vrchů posetá zajímavými místy. Takové je Veselíčko. Obec ležící na Přerovsku nedaleko
Lipníka nad Bečvou dokáže oslovit každého a dostojí svému jménu,
ať již tam zamíříte za poznáním, odpočinkem nebo za zábavou.
Dominantou vsi, jejíž počátky lze
vystopovat až v období mladší doby
kamenné, je Zámecký kopec s nepřehlédnutelnou stavbou místního
zámku. V dvoupatrovém objektu,
kterému dal v roce 1769 pozdně
barokní podobu stavitel Thalhert,
dnes sídlí dětský domov se školou.
Klasické pravidelné prohlídky zde
proto nečekejte. Ovšem netřeba zoufat! Po předchozí domluvě se můžete
do zámku podívat. Za návštěvu toto
místo zasazené do zeleně stojí, i když
si prohlídku zámku zapomenete

Foto: Obec Veselíčko

Veselíčko
dostojí svému jménu

Ponořit se do dějin tohoto svébytného
regionu můžete v Muzeu Záhoří. Navštívit můžete i veselíčský vojenský hřbitov
z dob napoleonských válek. Leží v lese
nad vesnicí a stojí u něj památník napoleonských válek, během kterých sloužil
místní zámek jako lazaret.
Pokud chcete na Veselíčsku poznat i ty
nejdrobnější památky, kapličky, sochy,
kříže, navštívit přírodní zajímavosti a uvidět přitom nejhezčí výhledy do krajiny,
vydejte se po Hraběnčině naučné stezce.
Ta vás provede 25 zastaveními, díky
nimž se ponoříte do historie i současnosti obce. Její půvab můžete odkrývat
na kole, na koni i pěšky. Vypravte se
třeba ke „Třem rybníkům“ – evropsky
významné lokalitě, k rybářskému ráji
přehradě Lukavec nebo k dosud příliš
neprobádanému pravěkému nalezišti
z doby mamutů zvané Vlčince.

dohodnout. V rozlehlém parku, který
se skládá z barokní a z přírodněkrajinářské části, se každoročně odehrává
řada folklorních akcí, koncerty a další
společenské události. V areálu stojí
také kaple svatého Františka Paulánského, ve které jsou umístěny vzácné,
bohužel však chátrající fresky.
Oblast, v níž Veselíčko leží, je bránou
mezi dvěma výraznými národopisnými oblastmi – Hanou a Valašskem.
Říká se jí Záhoří. Předěl mezi oblastmi
se tu vtiskl do odlišnosti krojů, nářečí,
zvyků i rázovitosti místních lidí.
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Foto: Obec Veselíčko

Foto: Obec Veselíčko

Foto: Obec Veselíčko

Obecní úřad Veselíčko
Veselíčko 68, 751 25
info@obec-veselicko.cz
tel.: 581 793 255

Foto: Pivovar Zubr

Kam na nejlepší pivo?
Do Přerova za Zubrem!
Přerovský Pivovar Zubr, který oslaví již
své 145. narozeniny, si zakládá na tom,
že vaří svá piva dle původních tradičních postupů. Místní pivo tak vzniká
nejen poctivým způsobem, ale navíc
jsou jeho základem ty nejkvalitnější
regionální suroviny. Kvalitu piv značky
Zubr oceňují nejen dlouholetí štamgasti, ale po mnoho let také pivovarští
odborníci. Pivovar se tak může pyšnit
řadou prestižních ocenění z degustačních soutěží. Nejnověji v soutěži České
pivo zabodoval Zubr Grand, který
získal titul nejlepšího jedenáctistupňového ležáku roku 2016. Dále je pivovar
držitelem ocenění Klasa A, Regionální
potravina i chráněného zeměpisného
označení České pivo.

Kvalita a tradice
Nejoblíbenějším a nejprodávanějším
přerovským pivem je čerstvý vítěz
Zubr Grand, který vznikl díky inspiraci v tradičních prvorepublikových
recepturách. Výsledkem je poctivé,
klasicky vařené pivo s výrazným
chmelovým aroma a jedinečně silnou chutí, které se právem zařadilo
mezi špičku piv se zubrem ve znaku.
Pivovar Zubr navíc každý rok svou
nabídku na omezenou dobu rozšiřuje oblíbenými pivními speciály.
Klíčem k úspěchu jsou především
kvalitní suroviny a správná příprava.
Vše začíná už na varně a pokračuje
kvašením na otevřené spilce

a zráním v ležáckých sklepích,
které může, jako v případě piva Zubr
Grand, trvat i 50 dní. Pivo Zubr poznáte podle typického chmelového
aroma, které získává díky prvotřídní
kvalitě chmele. I z tohoto důvodu
Pivovar Zubr úzce spolupracuje
s lokálními chmelaři v Tršicích
a Kokorách, kde se pěstuje tradiční
česká odrůda aromatického
chmele – Poloraný žatecký červeňák.
Ten patří k nejkvalitnějším chmelům
na světě.

Pečeť kvality aneb
čepovaný Zubr
s nejvyšší péčí
Že sládek pivo vaří, ale hostinský
jej dělá, je stará pravda, kterou
ctí i v Zubru. Správná péče o pivo
nekončí tím, že pivo opustí brány
pivovaru, ale musí být také dobře
ošetřeno tam, kde se čepuje.
Vychlazené tak akorát, správná
pěna, dobrý říz a lahodná chuť jsou
oprávněným očekáváním každého
pivaře a pivovar i hospodští dělají
vše, aby se tato očekávání naplnila.
Aby si zákazníci mohli být jisti, že je
pivu věnována ta nejvyšší péče, oceňuje Pivovar Zubr vybrané provozovny, které dodržují zásady nejvyšší kvality čepovaného piva, Pečetí
kvality Pivovaru Zubr. Už u vchodu
tak zákazník pozná, že se zde o pivo
starají opravdu příkladně.

Foto: Pivovar Zubr

Pivovar otevřený
lidem
Branami Pivovaru Zubr každoročně projdou tisícovky
návštěvníků, kteří se sem
vydají na exkurzi či během
akcí, které Zubr ve svých
prostorách již tradičně
organizuje. A nabídka je
opravdu široká, na své si
přijdou jak milovníci komorních koncertů ve varně, tak
festivaloví nadšenci, kteří si
mohou užít dubnovou oslavu narozenin pivovaru nebo
červnový hudební festival
Zubrfest. O chystaných akcích i speciálních nabídkách
pivovar informuje na svých
webových stránkách
www.zubr.cz
a facebookovém profilu
facebook.com/PivovarZubr.
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Troubky, foto: m-ARK

Památky, lužní lesy,

Kojetín, foto: m-ARK

folklor i hanácké koláčky
VÍTEJTE NA STŘEDNÍ HANÉ!
Paleta v dlani úrodného kraje na rozhraní okresů Přerov, Prostějov
a Kroměříž. Leží zde 14 obcí v mikroregionu Střední Haná
propojených modrou stužkou řeky Moravy.
Právě k řece se pojí jedna z místních
zajímavostí. Stavba, které se říká
Sifon. Před více než sto lety jej asi dva
kilometry za obcí Uhřičice lidé postavili
tak, aby řešila překřížení řeky Valové
s mlýnským náhonem. Mohutnější náhon přitom podtéká pod říčním dnem.
V rovinaté oblasti kolem města Kojetína
však najdete mnohem víc krás a nevšedních věcí. Zamiřte za nimi přírodou
rybníků, lužních lesů a zlatavých obilných lánů, jeďte přes místa s židovskými
památkami, zámky a oblastmi s řadou

Křenovice, foto: J. Šírek

Lobodice, foto: archiv obce
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památek, bohatou historií, kde jsou silně
cítit lidové tradice. Vsi a města tu mají
osobitou, Hanou dýchající atmosféru,
která kdysi oslnila i předního evropského kubistu Emila Fillu.
Ochutnejte hanácké koláčky, podívejte
se na bohatě zdobené hanácké kroje,
jak tu ožívají generacemi předávané
staré zvyky a tradice. Vydejte se třeba
na svatováclavské slavnosti do Tovačova
nebo na jízdu králů do Kojetína. Každá
z obcí – Ivaň, Kojetín, Křenovice,
Lobodice, Měrovice nad Hanou,

Záříčí, foto: J. Šírek

Měrovice nad Hanou, foto: archiv obce

Tovačov, foto: m-ARK

Němčice nad Hanou, Obědkovice,
Oplocany, Polkovice, Stříbrnice,
Tovačov, Troubky, Uhřičice a Záříčí –
je jiná a zajímavá. V Ivani najdete stopy
starodávného osídlení, v Chropyni, která
leží za hranicemi mikroregionu, zámek
neodmyslitelně spojený s legendou
o králi Ječmínkovi a v Němčicích nad
Hanou vás zase upoutá typický prvek
lidové hanácké architektury – dům se
žudrem nebo kostelní věž stojící odděleně od hlavní budovy kostela sv. Máří
Magdalény.
I Kojetín vás dokáže okouzlit. Při
toulkách městem nemiňte kostel
Nanebevzetí Panny Marie, mariánský
morový sloup z roku 1705 nebo secesně
upravenou radnici z 2. poloviny 18. století. Silně do dějin města kdysi promlouvala židovská komunita. Tu připomíná
židovský hřbitov z poloviny 16. století,
synagoga z 15. století či rabínský dům.
A pokud budete chtít po návštěvě
památek relaxovat, vydejte se na místní
koupaliště.
Rozhodně nemiňte ani Tovačov. Při procházce malebným městečkem zajděte
na původně gotický hrad ze 14. století,
dnes zámek s téměř sto metrů vysokou
Spanilou věží. Prohlédněte si i nejstarší
italskou renesanční práci v ČR – vstupní
portál věže (1492). Dalším tovačovským
„nej“ je architektonicky nejstarší náměstí na Moravě. Mohyla u města zase
připomíná bitvy prusko-rakouské války
Obědkovice, foto: J. Šírek

Polkovice, foto: archiv obce

z roku 1866. Unikátní jsou i tovačovské
rybníky – centrum tradičních podzimních výlovů. Příznivci židovských
památek mohou navštívit tovačovský
židovský hřbitov na Podvalí ze 17. století
i židovské muzeum.
V Troubkách, obci v roce 1997 tragicky
zasažené záplavami, najdete pomník
obětem těchto povodní. Zajít můžete
i k pomníku padlých amerických letců,
který je připomínkou největší letecké
bitvy II. světové války nad územím
někdejšího protektorátu. Za vidění stojí
i středisko agroturistiky v Polkovicích.
Mikroregion díky poloze uprostřed
cesty mezi městy Olomouc a Kroměříž
láká na řadu kulturních a sportovních
akcí. Třeba na Kojetínské hudební
léto, Přehlídku amatérských divadelních souborů v Kojetíně a Hanácký
divadelní máj nebo Hanácké slavnosti
v Němčicích nad Hanou.
V tomto mikroregionu prostě okusíte
všechno, co je „echt“ Haná nabízí.
Ať se již do oblasti vypravíte na kole
(využijte síť cyklostezek), autem, vlakem nebo pěšky, i v té nejmenší obci
najdete něco, co stojí za vidění!

Uhřičice, foto: m-ARK

Ivaň, foto: J. Šírek

Oplocany, foto: archiv obce

Němčice nad Hanou, foto: archiv obce

Svazek obcí mikroregionu
Střední Haná
Masarykovo náměstí 20
752 01 Kojetín
www.strednihana.cz

Stříbrnice, foto: J. Šírek
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Hanácký rok

Jízda králů v Kojetíně, foto: m-ARK

Kojetínsko je svérázný hanácký kraj. Tento
region si doposud zachoval do jisté míry své
obyčeje, nářečí, tradiční způsob obživy i typický
hanácký kroj, který je používán při zvláštních
a slavnostních příležitostech.
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Soutěž v pojídání pukačů, foto: m-ARK

V minulosti zde měly své místo řemeslnické cechy,
ve kterých se rekrutovali i významní kojetínští měšťané. Koječákům se kdysi přezdívalo „Pepřkaři“, protože
v hojné míře pěstovali papriku čili pepřek. Také se
povídalo, že když Koječák přijde na návštěvu a hostitel
ho pobízí, ať si bere, říká: „Nechcu, nechcu!“, ale bere
plnými hrstmi. V průběhu roku se v Kojetíně i jeho
blízkém okolí dodržovaly obyčeje, které byť i mnohdy
obměněné, přetrvaly dodnes.

Zvyky a tradice
V období masopustu se pořádají plesy a bály. Zlatým
hřebem této plesové sezony bývá okázalý krojovaný
Hanácký bál, kde se každoročně schází milovníci národopisu z celé Hané i vzdálenějších regionů. Tento bál
vrcholí Moravskou besedou, kterou si s chutí zatančí
všichni krojovaní. Zakončením masopustu na Kojetínsku jsou takzvané „ostatky“ s voděním medvěda
a pochováváním basy. V poslední sobotu před popeleční středou vyrážejí do ulic maškary v čele s medvědem a medvědářem doprovázení živou hudbou. Večer
vrcholí toto rozverné veselí pochováním nebožky basy
rozené kontrabasové, což předznamenává příchod
doby půstu až do velikonočních svátků. Poslední
záchvěvy zimy odezní s vynášením „Moreny“. Děti ze
zájmových kroužků, škol a mateřských škol nazdobí
pomyslný symbol zimy skořápkami z vajíček a za zpěvu jej vynášejí do Mlýnského náhonu a do Moravy.
Na Velikonoce ožívají znovu staré tradice v podobě
chození chlapců s tatarem na mrskut. V Kojetíně
můžete i dnes vidět krojované koledníky. Svátky jara
v minulosti vrcholily stavěním májky jako symbolem
síly, plodnosti a zdraví.

Kojetínské hody

Ukázka „vyplácení hříšníků“, foto: m-ARK

Největším a rozsahem nejvýznamnějším svátkem
bývají hody. Ty se slaví od pátku až do neděle na počest Panny Marie, které je zasvěcen i místní kostel.
V sobotu mohou účastníci hodů navštívit například
Setkání harmonikářů Vladimíra Pospíšila, kde se

sjíždějí hráči na akordeony, chromatiky a heligonky
z celé České republiky i Slovenska. Hlavním hodovým dnem je ovšem neděle. Od ranních hodin můžou
příznivci folkloru sledovat okázalý krojovaný průvod
s Ječmínkovou jízdou králů. Průvod se zastaví na náměstí, tam starosta města předá kojecké chase hodové právo
společně s feroló (plácačka, kterou se vyplácejí hříšníci)
a následuje bohatý folklorní program, kde se představí
jak domácí Hanácká beseda, tak i pozvané národopisné
soubory. Na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra hraje po celé odpoledne k poslechu i tanci cimbálová
muzika Dubina. Na náměstí pokračuje hodové veselí
soutěží v pojídání pukačů (tradiční hanácké ovocné
knedlíky) a odpoledním programem, kde se každoročně
představí některá z českých nebo slovenských populárních hvězd pop music.

Podzim, advent, Vánoce
Asi v polovině října se sjíždějí na louky za Kojetínem
milovníci koní, aby se zúčastnili tradiční Hubertovy jízdy. Jezdci na koních i fanouškové na povozech
projíždějí nádherné okolní lužní lesy. Na závěr bývá
vyhlášený král honu, který uzme liščí oháňku. Pak už
podzim přechází pomalu v zimní čas. Příchod adventu
se slaví rozsvěcováním vánočního stromu na náměstí
a je spojený s výstavou betlémů. Na Štědrý den obcházejí domy a byty v Kojetíně mladí muzikanti a koledami
umocňují atmosféru tohoto dne. Tento zvyk je poměrně
nový, ale doufejme, že se udrží i nadále. Půlnoční mše
v kostele Nanebevzetí Panny Marie se koná již ve dvacet
dva hodin večer, krásným zpestřením pro účastníky mše
je vytrubování koled z věže tohoto kostela.
Tak plyne rok v Kojetíně, hanáckém městě, pro které zůstalo charakteristické mísení městského života i venkovského svérázu. Dodnes můžeme potkat v ulicích tohoto
městečka koňská spřežení vedle moderních automobilů
a vidět zvyky, které v jiných lokalitách zcela vymizely.
Milan Zahradník, muzeum MěKS Kojetín
MORAVIA magazín
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Foto: m-ARK

Bohatě zdobené kroje, tradice,
svérázná řeč i hutná chutná
kuchyně. Vítejte na Hané!

Věta: „Me Hanáci, me sme me a me se nedáme!,“ tak trochu vystihuje hanácký naturel. Vlídní, pracovití, pohostinní, svéhlaví a hrdí.
Hrdí na úrodné hanácké lány, řeky a potoky, jezera a rybníky, lužní
lesy i rovinu zvedající se do Hrubého Jeseníku či Drahanské vrchoviny. Hrdí na místo, kde se narodili, kde chodili v bohatě zdobených
krojích, tvrdě pracovali na polích, chovali dobytek, obchodovali.
A také rádi tancovali a zpívali, jedli hanácké koláče či buchty
s mákem a vařili dobré pivo.
Oblast střední Moravy, známější
pod pojmem Haná, je totiž jednou z nejvýraznějších oblastí celé
Moravy. A dodnes se, i přes veškerý
pokrok, můžete dotknout tradic
a historie oblasti. Původně byl název
Haná vyčleněný jen pro část území
kolem stejnojmenné říčky. Haná se
táhla od Vyškovska na Kroměřížsko,
Tovačovsko a teprve později na Prostějovsko, Olomoucko a Litovelsko.

Masopust a jízda králů
Lidé na Hané nejen tvrdě pracovali, ale dovedli se i bavit! Lidových
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tradic byla spousta a masopust, pochovávání basy, stavění máje či jízdu
králů jsou i dnes akcemi, na kterých
se lidé rádi scházejí.
Masopust (ostatky, fašank nebo
voračky) zakončují stejnojmenné
období trvající vždy od Tří králů
do Popeleční středy. Poslední tři
dny – masopustní neděle, pondělí
a úterý – probíhají, v řadě vsí a městeček průvody masek a scénické
výstupy, končící taneční zábavou.
Nenechte si ujít ani jízdu králů.
V našich zemích kdysi častý lidový
obyčej dosud neznámého původu se

udržuje už jen na Slovácku a na Hané.
Nejpopulárnější se jezdí každý rok
ve slováckém Vlčnově. Na Hané
můžete zajít do Doloplaz, Chropyně či
Kojetína.
Zajímavostí jsou i Ježíškovy matičky,
které uvidíte jen ojediněle. A to v Bělkovicích-Lašťanech nebo sousedních
Bohuňovicích. Během této tradice,
kdy se dvě vyvolené dívky oblékají
za zralé ženy do starých hanáckých
krojů a jdou pak s průvodem ke kostelu, odkud odnášejí v čele průvodu
sošku vzkříšení. Naopak na řadu
míst se vrátila tradice stavění máje
nebo svatojakubská noc s „pálením
čarodějnic“.

Bohatě zdobený
hanácký kroj
A rozhodně musíte vidět hanácké kroje. Říká se, že srdcem Moravy je Haná
a korunou moravských krojů jsou
právě ty hanácké vynikající krásou
i složitě vázanými šátky.
Výšivky určují estetickou hodnotu
kroje. Hodnota výšivky je určená druhem, provedením vyšívací techniky
a strukturou ornamentů. Kroj býval
i vizitkou svého nositele a odrážel jeho
sociální postavení i nadání.
Krásu regionálních krojů můžete
obdivovat na četných vystoupeních
národopisných souborů. Až uvidíte
jména jako Hanácký mužský sbor
Rovina, Klas Kralice na Hané, Hanácká beseda Kojetín, Lidový soubor
Chropyňáček, Ječmínek Mysločovice,
Hanačka Litovel, Cholinka, Pantla
Náklo – Příkazy, Haná Velká Bystřice,
Olešnica Doloplazy, tak neváhejte.

Foto: m-ARK

Foto: m-ARK

Představa, že na Hané se jedly jen
tvarůžky, je mylná. Protože se tu
dařilo obilí, šlo o hlavní surovinu pro
přípravu moučných, krupicových,
do vody či do mléka zavařených kaší.
Připravovaly se tu i husté luštěninové kaše. Takže se nebojte ochutnat,
až narazíte na hanáckou kaši nebo
kločinku.
Chloubou oblasti bývaly i omáčky.
Třeba černá, původně z tmavého
piva, ořechů, perníku a rozinek, švestek a dalších ingrediencí. Bílé omáčky obsahovaly smetanu. K masu se
podávaly cibulové, s křenem, jablkové, okurkové nebo houbové.
Zdrojem masa byly pro místní
zejména zabijačky, které se nazývaly
šperke. Mezi běžně užívané potraviny tvrdě pracujících lidí proto
patřila slanina, vepřové sádlo, škvarky, tlačenka a všeobecně vepřové
maso. To se často také udilo, takže jej
můžete v kuchyni objevit v kombinaci se zelím, knedlíkem i švestkovou
omáčkou. Nebo jako náplň bramborových knedlíků. Z brambor se
připravovala řada dalších pokrmů
jako placky, škubánky s mákem. Běžně se využívalo i zelí, česnek, cibule
a jablka. Hanáci příliš nejedli hovězí
maso. To se podávalo většinou jen
o svatebních hostinách.
Ke sladkým regionálním specialitám patří také hanácké vdolky nebo
koláče. Receptů na sladké moučníky je mnoho. Ať už jde o hanácké
hertepláky, pukáče, hanácké hruškové vdolky, tvarohové knedlíčky,
hanácké prsty nebo koláč nazývaný
hanácký tróč.

Foto: AW Loštice

Nejen tvarůžky živ byl
Hanák

Foto: m-ARK
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Akce na
Hané lákají
JOSEFKOL, HANÁCKÉ WOODSTOCK,
OLMÜTZ 1813 A DALŠÍ...
Kraj je dějištěm řady festivalů
a mnoha zajímavých společenských
akcí, které přinášejí spoustu zábavy.
Ty nejvýznamnější a nejnavštěvovanější se konají s podporou Olomouckého kraje. Nedílnou součástí zdejšího kulturního dědictví je folklor,
zdobené hanácké kroje a lidová řemesla jsou odjakživa spjaty s celým
regionem. Národopisné soubory
oživují staré tradice na masopustních oslavách, hodech či dožínkách
a připomínají místní zvyky, tance
i písně.
Lidové festivaly a skanzeny nabízejí
pohled na práci řemeslníků. Přehlídkou těch nejlepších je Josefkol
v zámeckém parku v Čechách pod
Kosířem. V areálu je připravena

řemeslná vesnice, ve které stejně jako kdysi jezdí zápřahy koní
a kočárů, stojí kovárny, podkovárny
a další dílny, v nichž řemeslníci
předvádějí své umění. Zapojují
se i do oprav historických kočárů
a vozů pro místní muzeum. V obci
je atraktivním cílem také zrekonstruovaný zámek s Muzeem Zdeňka
a Jana Svěrákových.
Stovky návštěvníků láká tradiční
národopisná slavnost Jízda králů
v Doloplazích, která je jedinou hanáckou jízdou králů u nás. Ve Velké
Bystřici je oblíbený rockový festival
Hanácké Woodstock konající se
v amfiteátru zámeckého parku.
K nejnavštěvovanějším akcím
na Moravě patří slavnostní výlov
Hradeckého rybníka v Tovačově,
na který mohou zájemci přijet historickým vlakem.
Centrum Olomouce na jaře podruhé ožije Tvarůžkovým festivalem.
Návštěvníci ochutnají tvarůžky
v teplé i studené kuchyni v nabídce
restaurací zapojených do projektu
Ochutnejte Hanou. Olomouc je
také dějištěm ojedinělé akce Olmütz
1813. Na největší mezinárodní
vojensko-historický festival v kraji
jezdí přes 250 kostýmovaných
účastníků od nás i z okolních zemí.
Návštěvníci se na jeden den vrátí
zpět do doby, kdy v Evropě vrcholily
napoleonské války a olomoucká
pevnost byla významným opěrným
bodem rakouské armády.

Výlov Hradeckého rybníka, foto: Jiří Šírek

80

MORAVIA magazín

Doloplazy, jízda králů, foto: m-ARK

Co nesmíte zmeškat
28.–29. dubna 2017

Tvarůžkový festival, Olomouc

1.–2. července 2017

Jízda králů, Doloplazy

22.–23. července 2017

Josefkol, Čechy pod Kosířem

5. srpna 2017

Hanácké Woodstock,
Velká Bystřice

7. října 2017

Olmütz 1813, Olomouc

21.–22. října 2017

Slavnostní výlov Hradeckého
rybníka, Tovačov

Olmütz 1813, foto: m-ARK

Josefkol, foto: Muzeum historických kočárů

Zámek Čechy pod Kosířem, foto: m-ARK
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Kroměříž

Kroměříž, foto: m-ARK

LÁKÁ NA HISTORICKÉ SKVOSTY
I NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY

Město Kroměříž je díky své historii, jedinečným památkám a neméně bohatému kulturnímu životu nazýváno
Hanáckými Athénami. Od nepaměti je spjato s bohatou historií, tradicemi, úrodnou hanáckou krajinou
i s církevní mocí. Právě olomoučtí biskupové si Kroměříž vybrali za své letní sídlo, vybudovali tu honosný
zámek, unikátní komplex zahrad, majestátné kostely,
skvostnou obrazárnu, vlastní mincovnu i vinné sklepy
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a vtiskli městu neopakovatelný architektonický, kulturní
i duchovní ráz.
Kroměříž, jak ji znají a každoročně vyhledávají tisíce
turistů, však není pouhým historickým městem s památkami světového dědictví UNESCO, ale také žádanou
turistickou destinací, která nabízí pečlivě namíchanou
paletu kvalitních a cenově dostupných služeb a atrakcí.
Kroměříž, Velké náměstí, foto: m-ARK

Projděte se malebnými kroměřížskými uličkami,
sedněte si v romantickém podloubí a objevte
jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru města.
S krásami města se můžete seznámit díky různým
projektům a zjistíte, že Kroměříž je jen jedna…

Foto: Hotel Octárna

Hotel

OCTÁRNA****

Švabinského lunety, kdysi určené pro Národní
divadlo, dotváří atmosféru luxusního hotelu Octárna
Kousek od kroměřížského
zámku i historického centra stojí
luxusní čtyřhvězdičkový hotel
Octárna, který prostě musíte
vidět! Oáza kvalitního jídla a od
počinku dýchá nezaměnitelnou
historickou atmosférou. Citlivou
rekonstrukcí zachovaný genius
loci starého klášterního komplexu nabízí možnost dotknout se
dějin. I díky čtyřem unikátním
mozaikovým lunetám z dílny
slavného malíře, kroměřížského
rodáka Maxe Švabinského.
V hotelovém komplexu
prodchnutém historií budov bývalého františkánského kláštera
o vás ovšem budou pečovat
v duchu 21. století!
Ubytování najdete v 25 moderních pokojích, včetně
6 apartmánů, využít můžete
Relax centrum s vyhřívaným
bazénem, saunou a whirlpoolem. Stylová restaurace, salonky
a velký sál Maxe Švabinského
lákají k využití pro různé akce.
V areálu je i kaple svatého Kříže
určená pro koncerty a svatební
obřady. A milovníci gastronomických kouzel na konci května
míří do Octárny na „Moravia
Food festival“, který představuje
um kuchařů špičkových podniků
z vybraných měst.

Kromě možnosti seznámení se s historickými skvosty
města nabízí Kroměříž již několik let aktuální nabídku
pro turistickou sezonu. S těmito jedinečnými projekty
město Kroměříž v roce 2016 již potřetí vyhrálo titul HIT
sezony, ta nesla název V barvách – světle – umění. Nabídka na letní sezonu je každoročně velice pestrá a seznámit
se s ní můžete na turistickém portálu města.

Vybarvený běh, foto: město Kroměříž

Foto: Hotel Octárna, m-ARK

Hotel Octárna
Tovačovského 318, Kroměříž
Recepce a wellness:
tel.: 724 505 655
e-mail: hotel@octarna.cz

www.octarna.cz
www.festivaljidla.cz
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Foto: Město Kroměříž

Foto: Město Kroměříž

Kostýmované prohlídky ODHALÍ
TAJEMSTVÍ STARÉ KROMĚŘÍŽE
Poutavé a netradiční prohlídky města Kroměříže
pravidelně připravuje na letní měsíce zdejší radnice
společně se skupinou historického šermu Biskupští
manové. Vydejte se malebnými ulicemi historického
města na procházku v doprovodu průvodců v dobových
kostýmech a symbolicky nahlédněte proti proudu času.
Procházka vede nejpůsobivějšími místy v historickém
centru Kroměříže a výklad je zaměřen na zajímavosti,
o nichž se v běžných propagačních materiálech nedočtete. Zájemci si mohou vybrat ze dvou prohlídkových
okruhů. První představuje Kroměříž v 17. a 18. století,
druhý je zaměřen na téma turistické sezony.

Staňte se pregéřem
ZNALÝM RUČNÍ RAŽBY MINCÍ

Každoročně v Kroměříži probíhá oblíbená hra Hledání
pokladu biskupa Bruna. Na nejatraktivnějších místech
ve městě jsou rozmístěny pomyslné mince v podobě razítek. Ten, kdo naplní hrací kartu, zdarma si z Kroměříže
odnese drobný suvenýr v podobě skutečné vlastnoručně
vyražené mince.

Klubíčko seznámí s městem
I JEHO HISTORIÍ

Foto: Město Kroměříž

Pro rodiny s dětmi mladšího školního a předškolního
věku jsou určeny zážitkové prohlídky městem s názvem Koulelo se Klubíčko – za nití příběhu Kroměříže.
Program připravuje již několikátou sezonu Klubíčko
Kroměříž. Malí i velcí účastníci se mohou těšit na zajímavé povídání o městě a hravou formou prostřednictvím maňáska Klubíčka se seznámí s důležitými etapami
historie Kroměříže a s významnými místy a budovami.
S každou informací jsou spojené hry a úkoly, takže o zábavu je postaráno.
Celkovou nabídku naleznete na turistickém portálu
města. Nejaktuálnější informace můžete sledovat
na sociálních sítích.

Město Kroměříž
Web: www.kromeriz.eu
Facebook: MestoKromerizOficialne
Instagram: mesto_kromeriz
Youtube: MestoKromeriz
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Turistické informační centrum Kroměříž
Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
tel.: 573 321 408, mobil: 777 671 116
e-mail: infocentrum@mesto-kromeriz.cz

Akce
Foto: 5x Město Kroměříž

V KROMĚŘÍŽI

KVĚTEN: Historická slavnost –
slavnost připomínající významné
období či osobnost města
Kroměříže

ČERVEN: Vybarvený běh – nechejte
se umazat od barev a „proběhněte“ se
romantickými uličkami města. Připraven
je bohatý celodenní program, který
zahajuje každoročně turistickou sezonu

ZÁŘÍ: Mezinárodní festival
vojenských hudeb – přehlídka
pestrých uniforem, pochodových sestav
a muzikantského umění tuzemských
i zahraničních vojenských orchestrů

SRPEN: Dožínky Zlínského
kraje – tradiční oslavy úrody,
zemědělství a bohatých folklorních
tradic na Moravě

ZÁŘÍ/ŘÍJEN: Den uniformovaných
sborů – přehlídka techniky, výzbroje
i výstroje, akční ukázky a připomenutí
kroměřížské vojenské historie zakončí
turistickou sezonu v Kroměříži

Do Kroměříže NEJEN ZA HISTORIÍ UKRYTOU
POD DLAŽBOU MĚSTA
Muzeum Kroměřížska sídlí na Velkém
náměstí v Kroměříži v původně renesanční budově s klenbami a portálem
z roku 1609. Má bohatou historii, sloužila
jako jezuitský seminář, poté byla vrchnostenským kapitulním domem biskupské správy. Dnes zde muzeum prezentuje expozice věnované historii a přírodě
regionu a také slavnému rodákovi Maxi
Švabinskému. Celoročně jsou přístupné
jak stálé expozice, tak i zajímavé krátkodobé výstavy, tvořivé dílny, přednášky či
konference. Kromě rozsáhlého Švabinského památníku návštěvníky zaujme
v tajuplném sklepení umístěná expozice
nejstarší historie nazvaná Historie ukrytá
pod dlažbou města, která podává kulturně-historický obraz Kroměříže od jejího
vzniku do raného novověku. Archeologické nálezy a příroda v regionu jsou
obsahem expozice Příroda a člověk.
Instituce spravuje i Zámek Chropyně,

památky lidové architektury a větrný mlýn
v Rymicích u Holešova a další větrný mlýn
u Velkých Těšan. Tyto objekty jsou přístupné od začátku dubna do konce září. Mlýn
u Velkých Těšan se stal pro svou zachovalost národní kulturní památkou.
Muzeum Kroměřížska
Velké náměstí 38, Kroměříž, 767 11
tel.: 573 338 388
www.muzeum-km.cz
fb: Muzeum Kroměřížska
Foto: Muzeum Kroměřížska

Foto: Muzeum Kroměřížska

Muzeum pečuje o rozsáhlé sbírky oborů archeologie, historie,
národopisu, dějin umění a přírodních věd.
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Pokud již budete nasyceni zážitky
a krásnými výjevy, vydejte se i na prohlídku samotné Květné zahrady.
Na podzim proběhla výsadba cibulovin,
a tak na jaře můžete obdivovat pestré
barvy nádherných narcisů, tulipánů
a tisíce dalších jarniček.
Květná zahrada patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém
měřítku. Dnes je prakticky jediným
představitelem takto komponovaného
celku v Evropě. Arcibiskupský zámek
a zahrady zaujímají výjimečné postavení mezi předními moravskými památkami. Historický komplex byl spolu se
svými zahradami zapsán na Seznam
světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO již v roce 1998.

Noblesa, krása, klid i světový věhlas jsou atributy, kterými vás díky
jedinečnému propojení Květné a Podzámecké zahrady se zámkem
uchvátí kroměřížská „perla“ zařazená na Seznam kulturního
dědictví UNESCO.
Zámecká obrazárna je po Národní
galerii druhou nejvýznamnější sbírkou
obrazů v České republice. Zavítat můžete také do Kabinetu mincí, kde se
nachází na tři stovky vzácných mincí
a medailí. Na zámku i v zahradách
na vás čeká řada akcí. Z nich byste
si neměli od 7. 4. do 8. 6. nechat ujít
výstavu prací Františka Sysla, jehož
dílo je se zámkem bytostně spjato
především proto, že restauroval obraz
Apollo a Marsyas. Určitě nevynechejte ani 4. ročník festivalu barokní
kultury Hortus Magicus. Festival
zasvěcený barokní kultuře vás přímo
v Květné zahradě pomyslně přenese
do kouzelných časů baroka.

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad
Kroměříž
Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 502 011, zamek.kromeriz@npu.cz
Návštěvnické centrum zámku
pokladna: +420 608 199 470

Foto: Archiv Správy Arcibiskupského zámku a zahrad

Arcibiskupský zámek spolu s Květnou
a Podzámeckou zahradou jako dominanta jednoho z nejatraktivnějších
moravských měst návštěvníkům nabízí vedle pestré palety květin, stromů
a keřů, krásných zámeckých prostor
i řadu nevšedních expozicí.
Zámek je totiž nejen unikátním historickým objektem, ale ukrývá i bohaté
sbírky obrazů, mincí či knih. Důvodem,
proč zámek nesmíte minout, je třeba
světoznámý Tizianův obraz Apollo
a Marsyas. Ten patří k nejslavnějším
renesančním obrazům vůbec. Stejně
tak i samotná kroměřížská kolekce
je jednou z nejcennějších v Evropě.
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Foto: m-ARK

Foto: Archiv Správy Arcibiskupského zámku a zahrad

Zámek obklopený pestrými
zahradami nadchl UNESCO

Při pronikání do tajů více jak 60 ha parku – Podzámecké zahrady
i objevování krás historického centra města vám může být neocenitelným pomocníkem komentovaná jízda elektrickým vláčkem.
Průvodcovské trasy s výkladem
vám pomohou poodhalit tajemství
těch nejpůvabnějších zákoutí, která
zde historie v okolí zanechala. Při
projížďce s poutavým výkladem
na vás čeká řada nečekaných setkání a úchvatných scenérií.
Tichý chod elektromotoru vám
umožní plně si vychutnat atmosféru míst, kterými kráčela historie.
To vše je nabízeno v mnoha jazycích. Stanoviště, odkud se můžete
vydat na různé druhy projížděk,
se nachází v Podzámecké zahradě,
přímo pod zámkem.

Zcela jiný zážitek vám může nabídnout jízda na koloběžce. Tu si můžete zapůjčit a projet svým tempem
celým městem a okolím. Navíc se
s ní dostanete i tam, kam nesmějí
ani cyklisté.
Rodiče s dětmi či školní třídy
mohou kouzlo kroměřížských
zahrad poznávat také prostřednictvím programů plných her. Dospělí
mají možnost si návštěvu zahrad
zpestřit procházkou s erudovaným
průvodcem. To vše díky aktivitám
Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži.
Komentované projížďky
elektromobilem:
www.historytour.eu
e-mail: info@historytour.eu

Foto: Alena Linder

Koloběžky
www.kolobkykm.cz
Národní centrum zahradní kultury
www.nczk.cz

Foto: Alena Linder

Unikátní krajinářský park
s idylickou atmosférou

Hotel Hvězda
září v Kroměříži

Chcete si krásy historického města Kroměříž
vychutnat bez zbytečného spěchu? Zůstaňte
v tomto krásném prostředí více dní a hledáte-li služby na solidní úrovni a za přijatelné
ceny, zamiřte do hotelu Hvězda.
Foto: Hotel Hvězda

Ten je díky své poloze
v klidnější okrajové části
města vhodným místem
nejen pro rodinnou
rekreaci, ale i pro firemní
školení či teambuildingy.
Hotel má kapacitu 71
lůžek, která se nacházejí
ve 30 nově opravených
dvou a čtyřlůžkových
pokojích. Pokoje mají
vlastní sociální zařízení
s koupelnou, přičemž
v každém je televize.
Zdarma si tu můžete
zapůjčit mimo jiné i fén,
dětskou postýlku nebo
set na přípravu kávy
či čaje. Od letošního
března si nově můžete
na hotelu vychutnat snídaně podávané formou
bohatých švédských
stolů nebo si jen tak
posedět v zrekonstruované multifunkční klubovně. V celém hotelu je k dispozici wi-fi připojení.
S sebou si můžete vzít i své zvířecí miláčky.
Přímo před hotelem se nachází velké soukromé
parkoviště pro hotelové hosty s kapacitou
14 x OA + 1 x BUS.

Hotel Hvězda
Osvoboditelů 182, Kroměříž
tel.: 573 339 914, 774 419 220
www.hvezdahotel.cz
hvezdahotel@hvezdahotel.cz

Foto: Alena Linder

Foto: Petr Hudec
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PIVOVAR

RESTAURANT

PENZION

ČOKOLÁDOVNA
PIVNÍ LÁZNĚ

Foto: Černý orel

Foto: Černý orel

Nepasterizované pivo,
domácí čokoláda,
oddech a zážitky

HOTEL

Komplex Černý orel
Klasicky vařené pivo, vlastní výroba čokolády i skvělé ubytování
a jídlo. To i mnohem více objevíte v prostorách jedinečného
kroměřížského komplexu Černý orel.

Ručně vyráběné pralinky

CERTIFICATE
OF EXCELLENCE
„Na získání Certifikátu
výjimečnosti webu TripAdvisor je
pyšný celý tým a rádi bychom
poděkovali všem našim hostům,
kteří si udělali čas a napsali
recenzi na webu TripAdvisor.
Není žádné větší uznání než
to, které se nám dostane
od vlastních zákazníků.“
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Přesvědčíte se, že výroba čokolády
a piva dávají areálu ležícímu jen pár
kroků od Arcibiskupského zámku
a Podzámecké zahrady specifickou
atmosféru. Ručně vyráběné pralinky
z belgické čokolády můžete na místě
ochutnat a také si je odvézt s sebou.
Nakoupíte je v prodejně přímo v komplexu. Vstoupit do ní můžete buď
z Jánské ulice nebo z restaurace Černý
orel. „Jediní prodáváme vlastní čokoládu vyráběnou přímo v Kroměříži.
Vyrábíme z nejkvalitnější belgické čokolády Callebaut. Náplně v pralinkách

si vyrábíme sami, nepoužíváme žádné
tuky, konzervanty či emulgátory,“
popisují majitelé výrobny. K dostání
jsou i omezené malé série a zadat si můžete výrobky dle vlastních požadavků.
Jestliže chcete nahlédnout pod pokličku
výroby čokolády, máte šanci během organizovaných exkurzí. A pokud chcete,
můžete si rezervovat i exkurzi po technologické části pivovaru, a uvidíte, jak
se u Černého orla vaří dobré pivo.
Foto: Černý orel

Citlivě zrekonstruovaná kulturní památka z 15. století ve stylových prostorách navržených architektem Janem
Konečným nabízí vlastní pivní speciály
i kvalitní čokoládové pralinky. Nad dárky přímo z Kroměříže teď už nemusíte
příliš dumat.

Cestopis od The New York Times

Unikátního areálu si před časem všimli rovněž v The New
York Times, kde zařadili Kroměříž a Pivovar Černý orel mezi
vybraná místa v Evropě, která je nutné navštívit a prožít
díky tomu krásný víkend. V prostorném areálu v kroměřížském centru na Velkém náměstí hledejte i útulné ubytování
a kvalitní gastronomii. Hotel disponuje většími pokoji a výtahem. Penzion zase dýchá rodinnou atmosférou podtrženou
využitím tradičních materiálů v interiérech. V areálu stále
pracují i na rozšíření wellness centra s pivními lázněmi,
saunou a masážemi. A pokud máte rádi dobré jídlo, Černý orel bude opět dobrá
volba. Tamní gastronomii před časem ocenil i známý kuchař Roman Vaněk.

Stejného černého orla, jakého najdete ve znaku čokoládovny, objevíte
i na etiketě nepasterizovaných piv Černý orel. Ta v minipivovaru
vyrábějí od roku 2009 a sbírají s nimi různá ocenění.
11° světlá ČERNÝ OREL®

2016

• 2016 – Stříbrná medaile
(Pivo České republiky )
• 2016 – Finalista Zlatá
pivní pečeť (International
Beer Festival)
Foto: m-ARK

12° polotmavá
ČERNÝ OREL®

Nalezněte Ztracený bar

• 2016 – Zlatá pivní pečeť
(International Beer
Festival)

Zajímavou novinkou je pak Ztracený bar. Ten rozhodně stojí za to!
Symbolicky jej objevíte ve Ztracené
ulici č. 65 a ve filmovou atmosférou
prodchnutých prostorách, které
ocení i filmaři často mířící za prací
do Kroměříže a tamního Arcibiskupského zámku. V létě bude právě
na tuto památku krásný pohled
ze zahrádky baru, v jehož nabídce
najdete nepasterizovaná piva Černý
orel, prvotřídní destiláty likérky Rudolf Jelínek i skvělá vína z místních
arcibiskupských sklepů.

• 2016 – Stříbrná medaile
(Pivo České republiky)
• 2014 – Stříbrná pivní
pečeť (International Beer
Festival)
• 2014 – Stříbrná medaile
(Jarní cena českých
sládků)
17,5° tmavá
ČERNÝ OREL®

Foto: Černý orel

• 2015 – Zlatá pivní pečeť
(International Beer
Festival)

ČERNÝ OREL®
Velké náměstí 24
767 01 Kroměříž
e-mail: info@cerny-orel.eu
tel.: +420 573 332 769

facebook.com/cerny.orel
facebook.com/cokoladovna.kromeriz
facebook.com/ztraceny.bar
www.cerny-orel.eu
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Ráj květin
i multifunkční
Dětský svět
90

MORAVIA magazín

Foto: Výstaviště Floria

Atmosféra francouzské Provence i nespoutanost
divokých luk na vás dýchne na Výstavišti Floria
v Kroměříži. Vyžití pro sebe tu najdou milovníci
květin, zahradníci, chovatelé a příznivci zemědělství
i s ním souvisejících oborů.

Zábavu i relax na moderním
výstavišti mohou ovšem najít
celé rodiny i lidé všeho věku.
Pro menší i dospívající a jejich
kamarády i rodiče je tu jako
bonus velká vábnička – Dětský
svět Floria!
Jedinečný areál Výstaviště Floria
tvoří dvě výstavní haly a venkovní
plochy, které společně leží na více
než 20 000 metrech čtverečních
plochy. Při procházce po jednotlivých zákoutích určitě nemiňte
místní lahůdku – okrasné zahrady.
Ty ruce zahradních architektů
navrhly ve stylu japonské, sortimentové, provensálské, stepní a divoké zahrady. „Jedná se o chloubu
našeho výstaviště, do kterého vnesly
krásu, pohodu a ukázku zahradní
architektury,“ lákají provozovatelé
Výstaviště Floria.

Foto: Výstaviště Floria
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Foto: Výstaviště Floria

Ojedinělý je už jen samotný koncept šesti tematicky
odlišných zahrad, které ale dohromady vytvářejí harmonickou kompozici. Plynule propojené klidové zóny
s rozdílnou atmosférou vás přenesou do charakteristických japonských, francouzských a středoevropských
zahrad, díky čemu můžete na jednom místě pomyslně
procestovat několik kontinentů. Pokud na výstaviště
zamíříte i vícekrát do roka, vždycky uvidíte trochu jiné
scenérie, jaké umí vytvořit jen příroda. Její umění dotváří
stylová zákoutí oddělená kamennými zídkami, vodními
plochami nebo vodopády. Máte tak možnost oddechnout
si třeba v japonské zahradě s tekoucí vodou, sakurami
i obrovskými bonsajemi. V nedaleké levandulí vonící
provensálské zahradě vás oslní kvetoucí trvalky, v sortimentové zahradě zase čarověníky a v divoké zahradě
najdete ve skalní scenérii se zurčícími vodopády spoustu
kvetoucích rostlin. V rozlehlém areálu je celkem vysázeno více než 20 tisíc stromů, okrasných keřů a trvalek.

Výstavy Floria i návrat k tradici
Výstaviště Floria ovšem není jen synonymem krásy přírody
a odpočinku, ale i místem konání rozličných výstav a kulturních akcí. Asi nejznámější jsou tradiční zahradnické
výstavy Floria JARO, Floria LÉTO a Floria PODZIM, které
jsou zasvěcené zahradníkům a zahradničení, květinám,
stromům a keřům ve všech podobách i zemědělským výpěstkům a dalším věcem souvisejícím s těmito obory. Letos
bude výstava Floria JARO specifická rozdělením na dvě části. První etapa proběhne od 28. dubna do 1. května. Druhá
etapa pak začne 5. a skončí 8. května.
Na své si na výstavišti během roku přijdou i příznivci burz
drobného zvířectva a okrasného ptactva. Floria na výstaviště láká i přípravou hudebních festivalů a dalších akcí.
Moderní areál výstaviště, v jehož bezprostřední blízkosti najdete parkoviště s 1500 místy, se nachází na území
někdejších Rybalkových kasáren na okraji Kroměříže.
Z původní zástavby zůstala hala a zastřešené volné plochy,

Foto: Výstaviště Floria
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Foto: Výstaviště Floria

které spolu s halou prošly generální rekonstrukcí.
Vystavovatelům i návštěvníkům je k dispozici rovněž
výstavní hala, jejíž součástí je administrativní část,
restaurace a sociální zázemí.
Novou tvář dostalo kroměřížské Výstaviště Floria během jednoho roku. Výstavba, včetně budování zahrad,
proběhla od května 2011 do května 2012. Investorem
byl dlouholetý vlastník a provozovatel výstav Floria,
společnost TEXTIL INVEST, s.r.o. Výstavbu podpořil
i Zlínský kraj dotací z peněz z Evropské unie. První výstava se zde odehrála na podzim 2012. Kroměříž se tím
vrátila k tradici dob, kdy byla známá zejména hospodářskými, zemědělskými a průmyslovými výstavami, které
se tam konaly již od roku 1858.

zábavního parku je rozdělená do dvou základních částí.
První část tvoří dětské hřiště se skluzavkami, prolézačkami
a dalšími atrakcemi. Druhou pak již zmíněný areál sportovních hřišť, který je doplněný o šatny a sprchy.
Vnitřní část multifunkčního prostoru Dětského světa stojí
opravdu za vidění. Děti se mohou vyřádit v pětipodlažním
herním boxu se skluzavkami a prolézačkami. Kromě něj
na příchozí čeká obrovský nafukovací polštář, skákací hrad,
velká skluzavka, motokáry a další rozptýlení. Pro ty úplně
nejmenší je připravený bazén s balonky a menší skluzavkou.
K dispozici je zájemcům rovněž kavárna. Do budoucna
chtějí provozovatelé areálu v prostorách zřídit velkou hrací
laboratoř pro děti nebo laserovou střelnici. Prostor je k dispozici celý rok a za každého počasí.

Dětský svět Floria – nová dimenze zábavy
Vedle zeleně v různých podobách, výstav a festivalů
na vás na kroměřížském výstavišti navíc čeká nově otevřený unikátní zábavní park pro celou rodinu „Dětský
svět Floria“, který se
rozkládá na více jak 1 ha.
V areálu mají možnost
aktivně trávit volný čas
děti od 1 roku i dospělí.
Součástí prostoru je
hřiště pro děti, skatepark
a areál sportovních hřišť
tvořený multifunkčním
hřištěm, tenisovými
kurty, streetballovým
a beachvolejbalovým
hřištěm. Venkovní část

Bližší informace najdete na www.vystavistefloria.cz
www.detskysvetkromeriz.cz.

Foto: Výstaviště Floria
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Kroměřížsko

Svatý Hostýn, foto: m-ARK
Foto: m-ARK

DÝCHÁ POHODOU

Krása podložená silou historické opravdovosti. Kouzlo klidu
a pohody v uspěchané době. Unikátní památky UNESCO, ale
také prosté doteky židovské kultury. Vyhledávaná poutní místa
i okouzlující příroda svádějící k túrám či vyjížďkám. Uplatníte
zde jízdní kola, koně, in-line brusle i lodě. Poznáte roviny,
kopce, rybníky, historická i mystická místa. To vše je součástí
podmanivosti Kroměřížska.
Historické město Kroměříž je pomyslnou vstupní branou Východní
Moravy. Historickými a uměleckými
skvosty nabitý Arcibiskupský zámek
a zahrady jsou pro svou jedinečnost zapsány na Seznam památek
UNESCO. Ve městě nahlédnete
do dávné i novější historie umění,
v podzemí naleznete jak muzejní
expozici, tak unikátní, 750 let staré
vinné sklepy, které od 14. století vyrábějí mešní víno. Trojice místních
pivovarů vaří řízné pivo, útulné hotely a penziony se postarají o klidný
spánek a poctivé jídlo. Kroměříž
je žádanou turistickou destinací
i atraktivním místem pro natáčení
filmů. Vznikal zde oskarový film
Amadeus a řada dalších snímků.
Díky projektu Kroměříž filmová se
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můžete přenést na místa a do doby
jejich natáčení.
Okolí Kroměříže lemují nevysoká,
ale malebná pohoří Chřiby a Hostýnské vrchy, křižované značenými
trasami, na které můžete vyrazit

www.vychodni-morava.cz
Rozvoj, propagaci a prezentaci
cestovního ruchu v regionu
zajišťuje obecně prospěšná
společnost Centrála cestovního
ruchu Východní Moravy, kterou
v roce 2007 pro tento účel
založil Zlínský kraj.

pěšky či na kole. Na své si zde přijdu
i milovníci jízdy na koni.
Mystická hora Hostýn je po staletí
vyhledávaným poutním místem, kam
proudí ročně statisíce poutníků i turistů jak za magičností tohoto místa,
tak za malebností a čistotou přírody.
Při toulkách Kroměřížskem se zastavte u větrného mlýna ve Velkých
Těšanech nebo ve skanzenu v Rymicích. Poznejte hanácké tradice
i zámek v Chropyni. V Holešově pak
můžete obdivovat originální zahradu
obklopující místní zámek či památky
židovské kultury, které jinde nenajdete.
Ve Chřibech nesmíte minout
rekreační areál Bunč a rozhlednu
Brdo s jedinečným výhledem
do krajiny. Obdivovat můžete barokní
hřbitov ve Střílkách, který je národní
kulturní památkou.

Inspiraci pro váš pobyt
získáte na
www.vychodni-morava.cz
nebo www.vmnakole.cz

je pyšná na Emila Fillu i krásný rybník

Zajímavá je už samotná poloha
města prakticky ze všech stran obklopeného lužními lesy. S vodou je
spojená i další místní zajímavost –
Zámecký rybník, který je díky existenci vzácných rostlin a živočichů
vyhlášený národní přírodní rezervací. Právě rybnikářství na Chropyňsku před staletími vzkvétalo. Mapa
panství z roku 1773 zachycuje hned
několik rybníků. Za třicetileté války
však zpustly. V 19. století zůstal již
jen rybník Zámecký.
A ve městě nechybí ani samotný
zámek, který spadá pod Muzeum
Kroměřížska. Jeho velkým lákadlem
jsou artefakty představující slavného chropyňského rodáka, malíře,

sochaře a grafika Emila Fillu (1882
až 1953). Nahlédnout do tvorby této
nepřehlédnutelné postavy můžete
prostřednictvím bibliografie i vystavených grafických prací. Během
prohlídky objektu se dozvíte více
také o dějinách Chropyně, historii
místního zemědělství, rybníkářství
či lidové kultuře. A v zámeckém
areálu pořádá město společně s Muzeem Kroměřížska každý lichý rok
v květnu Hanácké slavnosti, které
jsou zaměřené na udržení lidových
tradic regionu.
Dalším oblíbeným cílem návštěvníků je třeba koupaliště s ohřívanou
vodou. Kromě klasického bazénu
tam najdete malý bazén, dětské

brouzdaliště, tobogan nebo divokou
řeku. V areálu si můžete zahrát plážový
volejbal a míčové hry.
Milovníky pověstí zaujme ta, podle níž
se ve městě narodil selský král Ječmínek.
Ten se prý vrátí na pomoc, když se moravskému lidu povede nejhůř. Do té doby
bude dle legendy ukrytý na chropyňském
zámku. Jde o tak krásný příběh, že jej
Alois Jirásek zařadil mezi Staré pověsti
české. A vás jistě okouzlí také. Stejně jako
město samotné.

Foto: Tomáš Rozkošný

Město Chropyně vás osloví prostřednictvím historie spojené
s malířem Emilem Fillou, přírody s rybníkem zasazeným do krajiny
lužních lesů, památkami včetně rozlehlého zámeckého areálu
i sportovišť, jako je moderní koupaliště.

Foto: m-ARK

Foto: m-ARK

Malebná Chropyně

Městský úřad Chropyně
nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně
tel.: 573 500 730
e-mail: mesto@muchropyne.cz
Zámek Chropyně
nám. Svobody 30, 768 11 Chropyně
tel.: 573 355 074, 734 173 890
muzeum@muzeum-km.cz
MORAVIA magazín
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košíkářů z Morkovic
To je Košíkářské muzeum. Určitě jej nemiňte!
Poctou všem košíkářským mistrům
z města a okolí je Košíkářské
muzeum v Morkovicích-Slížanech
na Kroměřížsku. Exponáty do něj
zapůjčilo Muzeum Kroměřížska,
obyvatelé Morkovic-Slížan a lidé z jiných
blízkých i vzdálených míst. Jednotlivé
předměty přibližují řemeslo, které má
ve městě více než dvousetletou tradici.

Košíkářské muzeum – Morkovice
Nádražní 169
768 33 Morkovice-Slížany
tel.: 724 085 110 nebo 603 925 266
e-mail: kosikarstvi@email.cz
www.muzeummorkovice.cz

Foto: m-ARK
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Současné muzeum navazuje na tradici Muzea Morkovského
kraje z roku 1936. Jeho provozovatelé nejprve v prostorách
bývalé měšťanské školy a později ve čtyřech místnostech zámku
vystavovali přírodní zajímavosti, historické exponáty, košíkářské výrobky a další památky týkající se historie košíkářství.
V roce 1963 však bylo muzeum zrušeno. Lidé se jeho „návratu“
dočkali až v roce 2010, kdy bylo umístěno v jednom z nejstarších a nejlépe dochovaných domů ve městě.
Výrobu košíkářského zboží v Morkovicích dokládá už cechovní
truhla košařů z roku 1739. Důvodem vzniku košíkářství byla
málo úrodná půda vhodná spíše k pěstování proutí než k intenzivnější zemědělské výrobě. Začátek věhlasu morkovického
košíkářství lze vysledovat v druhé polovině 19. století, kdy se
zde začala pěstovat šlechtěná košíkářská vrba, která vytlačila
z košíkářské praxe vrbu divokou. Největšího vrcholu dosáhla
zdejší košíkářská výroba ve 30. a 40. letech 20. století. Zboží
se tehdy dokonce vyváželo do řady zemí světa.

Foto: m-ARK

Foto: m-ARK

Pocta umu

Foto: m-ARK
Foto: m-ARK

Rymice
POZNEJTE, JAK SE ŽILO NA HANÉ
V Rymicích se moderní doba snoubí skoro na každém kroku
s historií. Dominantu obce tvoří tvrz, kostel a zejména soubor
venkovské architektury. Dokládá, jak se na východní Hané žilo
v uplynulých dvou staletích.
Ve skanzenu si návštěvníci mohou
prohlédnout v šesti chalupách
tradiční vybavení kuchyní, světnic
a hospodářských místností. K vidění
je i dílna sedláře a stará kovárna
s výhní a kovářským nářadím. Domy
jsou postaveny tradiční technologií

dřevěného srubu s hliněnou omítkou
nebo z nepálených cihel. Střechy pokrývají slaměné došky, jen na kovárně se raději nachází štípaná břidlice.
Atraktivní podívanou nabízí i větrný
mlýn holandského typu, který původně stál v blízkých Bořenovicích.

ZAJEĎTE DO KUROVIC
MAJÍ TVRZ, HANÁCKÉ STAVBY A KRÁSNOU PŘÍRODU
Foto: m-ARK

O Kurovicích se písmáci poprvé
zmínili už v roce 1275. Odhalit kus
historie místa i kraje můžete třeba
díky nejstarší moravské dochované
goticko-renesanční tvrzi nižší šlechty.
Původně byla tvrz pravděpodobně
dřevěná, postupně prošla několika

rekonstrukcemi a ve 20. století sloužila i jako bytový dům. Od roku 2006
je v soukromých rukách a je částečně
zpřístupněná. Podívat se za její bránu
můžete hlavně během různých akcí.
Pokud se rozhodnete pro obhlídku vsi, pokochejte se usedlostmi,
vypovídajícími o způsobu hanáckého
lidového stavitelství. Na návsi se
zastavte u dominanty obce – kostela
sv. Kunhuty.
Zhruba 1,5 kilometru od vsi leží průzračnou vodou zaplněný bývalý lom.
Byť lidé začali v oblasti kurovického
Foto: m-ARK

Soubor památek lidové architektury,
jenž spravuje Muzeum Kroměřížska, byl
vyhlášen vesnickou památkovou rezervací. Zájemci si ho mohou prohlédnout
v dubnu, květnu a září o víkendech, v létě
je otevřeno denně mimo pondělí. V historické tvrzi se nacházejí expozice o historii
obce, větrných mlýnů na Moravě i životě
venkovského lidu.
Do Rymic míří i milovníci dechovky, a to
na tradiční festival Setkání muzikantů.
V srpnu se zde pak konají Bartolomějské
hody s poutí. Obcí také prochází cyklotrasa Kroměříž – Bystřice pod Hostýnem.

www.muzeum-km.cz

bradla těžit vápenec a slínovec už
před rokem 1840,
v současnosti
už tam těžaři
nepracují. Přírodní
památka Kurovický lom je krásnou,
geologicky a paleontologicky mezinárodně významnou lokalitou. Líbí se
tu chráněným druhům obojživelníků
a plazů. Pozoruhodné je toto místo
také jako naleziště fosilií. Celá oblast
je významným biologickým ostrovem
pro řadu druhů bezobratlých, ptáků
a savců. Vstup do lokality je možný jen
ve vymezeném čase od dubna do srpna, v září a říjnu o víkendech.

Foto: Martin Zelina

Obec Kurovice
Kurovice 68, 768 52
Míškovice u Holešova
tel.: 573 350 711, obec@kurovice.cz
www.kurovice.cz
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Foto: m-ARK

Chcete-li se vydat po stopách
jedné z nejvýznamnějších
literárních osobností 19. století,
která ale v českých zemích
upadla v zapomnění, vydejte se
do Zdislavic na Kroměřížsku.

Foto: m-ARK

Foto: m-ARK

Ve Zdislavicích odpočívá
rakouská „Božena Němcová“

98

MORAVIA magazín

Právě ve zdejším zámku se narodila spisovatelka Marie Ebner-Eschenbachová, která bývá pro svou zálibu v líčení venkovského života nazývána
rakouská Božena Němcová. Do svého rodiště se žena po smrti vrátila –
odpočívá ve zdejší hrobce hrabat Dubských.
Marie Ebner-Eschenbachová se narodila 13. září 1830. Ve 28 letech
anonymně vydala satiru ve formě dopisů nazvanou Z Františkových Lázní
a dále se soustředila na psaní dramat. Počáteční neúspěchy své literární
dráhy svěřovala svému deníku, jehož psaní jí pomáhalo vyrovnat se s kritikou v dramatické oblasti. Zlom nastal s románem Božena, který skvěle přijali nejen čtenáři, ale i kritika. Poté následovaly další úspěšné prózy. V roce
1901 získala spisovatelka čestný doktorát na Vídeňské univerzitě a o deset
let později byla nominována na Nobelovu cenu za literaturu. Zemřela
ve Vídni v roce 1916. Na její vlastní přání byla pohřbena v rodinné klasicistní hrobce ve Zdislavicích. Památku, která se dlouhou dobu nacházela
ve špatném technickém stavu, již spravuje obecně prospěšná společnost
Czech National Trust, která během roku 2016 připomněla tuto významnou
spisovatelku mimo jiné také projektem Marie von Ebner-Eschenbach –
Žena tří století. Ve spolupráci s dalšími institucemi se uskutečnily výstavy,
koncerty, divadelní představení a speciální komentované prohlídky.
Czech National Trust na obnově hrobky a parku pracuje ve spolupráci s desítkami dobrovolníků z celé České republiky i ze zahraničí. Práce by měly
být hotovy v roce 2020, kdy si budeme připomínat 190 let od narození
spisovatelky. Místo je obdivuhodné svým technickým a architektonickým
řešením, jedinečnou atmosférou i citlivým začleněním do terénu.

Foto: m-ARK

Foto: archiv města Holešov

V Holešově prožil většinu života
prokazatelně nejvyšší člověk žijící
v českých zemích a pravděpodobně
i ve střední Evropě Josef Drásal. Právě
po něm je pojmenován jeden z nejkultovnějších bikemaratonů v České
republice – Bikemaraton Drásal.
Ve městě a jeho okolí si přijdou na své
i cykloturisté, přímo přes město vedou
dvě cyklotrasy (Kroměříž – Hustopeče
nad Bečvou, Holešov – Deštné).
Holešov leží na úpatí nejzápadnějších
výběžků Hostýnských vrchů,

Židovské památky i Bikemaraton Drásal
Město s bohatou historií, které přitahuje nejen milovníky
židovských památek. K prohlídce láká i zdejší zámek s malebnou
okrasnou zahradou, muzeum kovářství a řada dalších. Holešov je
ale také bránou Hostýnska a vhodným cílem pro všechny, kteří
volný čas tráví aktivně jak při kulturních a společenských akcích,
tak při sportu.
V zámecké galerii pak probíhá řada
výstav významných českých i zahraničních grafiků.
Další významnou památkou Holešova je Šachova synagoga, která patří
k nejstarším a nejcennějším památkám svého druhu. Nedaleko se
nachází židovský hřbitov s více než
1000 náhrobky. Židovské kultuře je
v Holešově věnován Týden židovské
kultury.

Městské informační centrum Holešov
nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov
tel.: 571 160 890, 571 160 891
e-mail: mic@mks-holesov.cz
www.holesov.info

Foto: Bikemaraton Drásal

Samotné město je zmiňováno již
v roce 1272 a mezi jeho pozoruhodné památky patří zámek postavený
po roce 1650. Ten vyniká nejen barokními interiéry a štukovou výzdobou, ale nachází se u něj i okrasný
park francouzského stylu s unikátními vodními kanály. Zámek žije bohatým kulturním životem – koná se zde
celoroční hudební festival Musica
Holešov či Holešovská regata.

na rozhraní Hané a Valašska, na březích říčky Rusavy. V okolí města se tak
nachází řada přírodních perel včetně
přírodní památky lesíka Dubina nebo
Kurovického lomu. Holešov je i ideálním výchozím místem pro poznávání
Hostýnských vrchů. Také v městském
muzeu je možné prohlédnout si Sbírku
přírodnin i lidské výtvory z Holešovska.
Od roku 2012 je novým cílem v Holešově expozice Malého muzea kovářství
v zámecké Zemanově kovárně.

Foto: m-ARK

VÍTEJTE V HOLEŠOVĚ
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Hotel & Restaurant TACL
STYLOVÉ UBYTOVÁNÍ S NÁDECHEM ORIENTU

Foto: Hotel & Restaurant TACL

Restaurant Tacl pak svým stylovým
interiérem navozuje atmosféru
anglických pubů a mimo samozřejmé
nabídky kvalitní české kuchyně nabízí
i mezinárodní speciality. Restaurace
pravidelně pořádá také nejrůznější sezonní akce. Podzim se tedy např. nese
v duchu steakových dnů, zvěřinových
hodů či pivních speciálů.

Hosté si mohou zvolit z celkem 10
pohodlných pokojů typů standard,
bezbariérový pokoj, manažerské nebo
rodinné apartmá či exkluzivní pokoj,
který se pyšní indickým nábytkem.
Atmosféra orientu na vás dýchne také
z prostor recepce, internetové knihovny a konferenční místnosti. Atraktivní
design a historie však nejsou to jediné,
co Hotel a Restaurant Tacl nabízí.
Samozřejmostí je funkční a moderní
vybavení celého objektu, které zahrnuje např. výtah pro hotelové hosty,
klimatizované pokoje nebo připojení
k wi-fi internetu.

Celý objekt tak návštěvníkům poskytuje komplexní služby a pohodlí. Díky
své výhodné poloze v centru Holešova je také ideálním místem pro výlety
do okolí. Poutní místo Svatý Hostýn,
Zoo Lešná nebo Arcibiskupský zámek
a zahrady Kroměříž vám tak budou
na dosah ruky.
Foto: Hotel & Restaurant TACL
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Foto: Hotel & Restaurant TACL

Oblíbený Hotel Tacl v centru Holešova nabízí vysoký standard
ubytování v plně zrekonstruované historické budově, jejíž kořeny
sahají až do roku 1886.

Foto: Hotel & Restaurant TACL

Hotel & Restaurant TACL
Palackého 518, 769 01 Holešov
tel.: 775 630 268, 775 630 269
e-mail: info@hoteltacl.cz
www.hoteltacl.cz
www.taclrestaurant.cz

Významné mariánské poutní místo Svatý
Hostýn s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie,
rozhlednou, křížovou cestou Dušana Jurkoviče
a dalšími sakrálními stavbami je po tři století
cílem tisíců poutníků mířících do Hostýnských
vrchů. Ti mohou díky Duchovní správě a Matici
svatohostýnské kromě duchovního zážitku
využít i různé služby.
Posláním Duchovní správy je
starost o duchovní život poutníků
a o opravu sakrálních staveb.
Matice svatohostýnská zajišťuje
pro poutníky ubytování, stravování, průvodcovskou službu,
provozuje muzeum, rozhlednu
i parkoviště, prodává upomínkové
předměty, stará se o prostranství
a úklid Svatého Hostýna. Ubytování najdou zájemci ve třech poutních domech s celkovou kapacitou
153 lůžek. Cena závisí na komfortu
ubytování a pohybuje se od 50
do 350 Kč za osobu a noc. Ve všech
poutních domech jsou kuchyňky
s možností přípravy a konzumace
jídla. Poutníkům jsou ve svatohostýnském areálu k dispozici tři
restaurace.

Matice svatohostýnská
tel.: 5733 816 93–4
e-mail: matice@hostyn.cz
www.hostyn.cz
Foto: m-ARK

Foto: m-ARK

Poutníci a turisté míří
na Svatý Hostýn
už po tři století

Regenerační centrum a hotel

HARMONIE***
V Harmonii najdete cestu
ke svému tělu i duši
Překrásné prostředí hostýnských hor a příznivé klimatické
podmínky, poutní místo Svatý Hostýn s bazilikou Nanebevzetí
Panny Marie, vyhlídkovou věží a Jurkovičovou křížovou cestou,
to vše doplněné odbornými službami v idylickém hotelu
působí na dokonalou harmonii – souznění přírody, těla i duše.
REGENERAČNÍ POBYTY
• pro regenerace vitálních a životních sil
výhradně přírodními prostředky
• zbavení se psychického napětí
na podporu harmonizačních procesů
WELLNESS a ZÁŽITKOVÉ POBYTY
• masáže, koupele, zábaly
• detoxikace
• saunový svět
• harmonizační a testovací procedury
• kosmetické služby
vlastní restaurace, bar, terasa, vnitřní
i venkovní bazén, bylinná a okrasná
zahrada

Regenerační centrum HARMONIE
Poutní 594, 768 72 Chvalčov
tel.: 573 378 840, harmonie.hotel@quick.cz
www.harmonie-regencentrum.cz
MORAVIA magazín
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Podhostýnsko
jako na dlani
z originální
rozhledny
na Kelčském
Javorníku

Oblast okolo Bystřice pod
Hostýnem je jedinečným
turistickým cílem.

Foto: m-ARK

Podhostýnský mikroregion je svazkem
patnácti obcí, které se nachází v severní části Zlínského kraje v okolí Svatého
Hostýna. Sdružení bylo založeno
v roce 1999 s cílem koordinovat postup rozvoje území, zlepšovat podmínky pro rozvoj turistického ruchu
a propagovat zdejší krajinu. Území je
tvořeno podhůřím a rázovitou kopcovitou částí Hostýnských vrchů s jejich
nejvyšším vrcholem Kelčským Javorníkem. Přirozeným centrem mikroregionu je Bystřice pod Hostýnem. Dalšími
členy svazku jsou obce Blazice, Brusné,
Chomýž, Chvalčov, Jankovice, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní
Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov
pod Hostýnem a Vítonice.
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Foto: m-ARK

Foto: Hotel Polom

Foto: m-ARK

Mikroregion patří mezi vyhledávané turistické lokality. Oblast je
protkána sítí cyklotras pro pěší
turistiku, cykloturistiku i běžecké
lyžování. Jedinečnou možnost
putování po Hostýnských vrších
nabízí Hostýnská magistrála.
Hlavní trasa Hostýnské magistrály
a její odbočky měří přes 50 kilometrů. Je vhodná pro pěší turistiku,
cykloturistiku a v zimním období
je hojně využívána rekreačními
i náročnými běžkaři. Milovníci
sjezdového lyžování mají na výběr
z několika skiareálů: Troják, Tesák
a Rusava. Mikroregion disponuje
značnými kulturními a přírodními hodnotami. Z toho plyne
velký rozvojový potenciál v oblasti cestovního ruchu a rekreace.
Centrem regionu je město Bystřice
pod Hostýnem se zámkem, který
byl přestavěn z původní tvrze.
Prohlédnout si tu lze stálé expozice
i příležitostné výstavy. V předzámčí

je umístěno informační centrum,
jehož pracovníci zajišťují prohlídku
zámku, poskytují informace o turistických atraktivitách regionu, kulturních událostech a možnostech
ubytování. Jízda na kole, procházky
přírodou, projížďky na koni, koupání, lezení po skalách, lyžování
a mnoho dalších podob může mít
aktivní letní nebo zimní dovolená
v Podhostýnském mikroregionu.
Cílem mnoha turistů je celoročně
otevřená rozhledna na Kelčském
Javorníku (865 m n. m.).
Architektonicky výjimečná stavba
nabízí velkolepou podívanou a při
výstupu i jedinečný rozhled do širokého okolí. Přístup k ní je možný
po značených turistických trasách
KČT z Rajnochovic, Chvalčova,
Loukova, Podhradní Lhoty a Tesáku. Pěkný výhled nabízejí i rozhledny na Hostýně nebo na Marušce na vrcholu Trojáku.

Souznění s koňmi
i přírodou
Nejkrásnější pohled na svět je prý z koňského
hřbetu. Své o tom mohou vyprávět návštěvníci rajnochovického hotelu Polom a od něj
zhruba 1 km vzdáleného hostince Ve Dvoře,
kde je také stáj s 20 koňmi.
Chovatelé Ing. Jaroslav Novosad a Mgr. Monika
Marešová se věnují chovu alpských koní plemene Hafling a westernových koní plemene
Appalosa. Zájemci se mohou projet na koních
či v bryčce a prohlédnout si stáje. Už 17 let se
zde konají letní tábory zaměřené na výuku
jízdy na koních, funguje zde jezdecký klub pro
děti. Každoročním lákadlem jsou červnové
westernové závody s večerním country bálem.
Návštěvníci si mohou z vlny od místních
oveček zakoupit originální ponožky, polštáře
či deky.
Ve stylové dřevěnici Ve Dvoře i Hotelu Polom
nabízí valašské speciality z vepřového, hovězího i jehněčího masa. Hotel je rekonstruován
v alpském stylu s pivnicí a restaurací. Na podzim se zde pořádají večery s cimbálovou
muzikou.
Hotel Polom
Rajnochovice 180, 768 71 Rajnochovice
tel.: 573 391 089, 603 111 987
e-mail: hotelpolom@seznam.cz
www.hotelpolom.cz
Hostinec Ve Dvoře
Rajnochovice 124, 768 71 Rajnochovice
tel.: 573 391 286
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Foto: Rajnochovická lesní železnice
Foto: m-ARK

Mikroregion a Místní akční skupina
Podhostýnsko společně pořádají
Nordic walking maraton. Účastníci
mají na výběr dva okruhy. Delší
je zavede na Kelčský Javorník, ale
ochuzeni nebudou ani ti, kteří
zvolí „jen“ půlmaraton. Těšit se
mohou třeba na poznání přírodních
rezervací Na Jančích nebo Smrdutá.
Přírodu Hostýnských vrchů představují naučné stezky Hostýnské vrchy
a Chodník Masarykových.
Spoustu zajímavostí nabízejí jednotlivé obce mikroregionu. Obec Brusné
je místem každoročního setkání
heligonkářů. Na katastru Chvalčova
leží významné poutní místo Sv. Hostýn s bazilikou. Mezi obcemi Jankovice a Chomýž je výrazným prvkem
krajiny barokní sousoší sv. Anny.

Dominantou obce Komárno je kaple
sv. Cyrila a Metoděje, kterou navrhl
zlínský architekt František Lydie
Gahura. Ve Vítonicích je dominantou římskokatolický kostel sv.
Cyrila a Metoděje, v Blazicích kostel
Povýšení sv. Kříže. Kostel Narození
Panny Marie a sv. Anny v Rajnochovicích je pro své rozměry nazýván
valašskou katedrálou. Zajímavostí
je obec Rusava, na jejímž území
se nachází kostely dva, katolický
i evangelický.
V oblasti je několik pozůstatků
hradů. Mezi obcemi Brusné a Rusava se nachází zřícenina hradu
Křídlo, u Chvalčova zůstaly zbytky
zdí gotického hradu Obřany. Další
zřícenina Šaumburk stojí na kopci
nad Podhradní Lhotou. Za návštěvu

stojí starobylá záhorská obec Libosváry,
kterou kdysi procházela, stejně jako
dalšími obcemi, tzv. Jantarová stezka od Středozemního moře k Baltu.
Přírodní památka stráň u Slavkova pod
Hostýnem ukazuje ekosystém karpatských luk se solitérními lipami a skupinami borovic se sklonem od 10 do 30
stupňů. Obec Mrlínek láká soustavou
rybníků z 19. století, které nabízejí
možnost rybaření. Zajímavou atrakci
mají v Rajnochovicích, kde společnost
pro obnovu Rajnochovické lesní železnice pracuje na obnově místní drážky.
Obec Loukov nabízí příjemné ubytování v útulné turistické ubytovně.
V rámci poslání rozvoje
cestovního ruchu vydal spolek
Holešovsko-Hostýnsko z.s.,
slevový balíček – KARTA PLNÁ
SLEV, odkaz na informace:
www.hostynsko.cz.

Dříve mlýn, dnes rodinný Penzion U Ráztoky ležící v srdci hor

Foto: penzion U Ráztoky

V centru Hostýnských hor se nachází místo,
kde najdete klid a harmonii – penzion U Ráztoky v Rusavě. Objekt byl postaven v druhé
polovině 18. století. Původně se jednalo o vodní
mlýn, který v roce 1910 byl prodán a přestavěn
na ozdravovnu pod názvem „Pensionát Ráztoka“. Dnes toto místo slouží všem, kteří si chtějí
odpočinout uprostřed krásné přírody. Útulný
penzion je vhodný pro rodinné rekreace,
firemní akce, svatby, nejrůznější setkání a další
společenské události. V zimě je zase oblíbeným
cílem pro sportovní soustředění, školy
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v přírodě i lyžařské výcviky. Rodinný penzion
s dlouholetou tradicí totiž nabízí komfortní a příjemné ubytování ve dvoulůžkových, třílůžkových
a čtyřlůžkových pokojích a v apartmánech
s možností přistýlky o celkové kapacitě 90 míst.
Apartmány jsou k dispozici od dubna do října.
Hosté si vychutnají i pravou domácí kuchyni,
k dispozici mají parkoviště, úschovnu kol a lyží.
Lidem, kteří vyhledávají soukromí a rádi si uvaří
sami, pak provozovatelé areálu nabízí ubytování
v objektu Chaty Kotárky. Ten leží jen asi 600
metrů od penzionu a má vlastní parkoviště.

Penzion U Ráztoky
Ráztoka 36, 768 41 Rusava
tel.: 777 341 831
www.penzionuraztoky.cz

Foto: m-ARK

Foto: m-ARK

Rusava

je kouzelné místo pod Hostýnem
V hlubokém údolí říčky Rusavy leží v krásné části Přírodního parku
Hostýnské vrchy valašská obec stejného jména Rusava. Díky své
poloze, malebnosti krajiny i zachovalosti přírodních a kulturních
památek je vyhledávanou turistickou a rekreační lokalitou.
prochází i poutní cesta z Velehradu na Sv. Hostýn, naučná stezka
Rusavské chodníčky, trasa Portášské
chodníčky nebo naučná stezka Hostýnské vrchy. Nadšence každoročně
vábí i závod horských kol „Rusavská
50ka“.
Na Rusavu si můžete zajet i v zimě
zalyžovat. K dispozici máte lyžařský
vlek a sjezdovku s umělým osvětlením. Vyrazit můžete i na udržované
běžecké trasy. Obec, pyšnící se
ovzduším srovnávaným s Vysokými
Tatrami, nadchne i rybáře. Příznivce historie zase čeká Muzeum

Obecní úřad Rusava
Rusava 248, 768 45
tel.: 573 392 066
e-mail: obec@rusava.cz
koupaliště
tel.: 773 506 535
e-mail: koupaliste@rusava.cz
Výroba keramiky
Petr Vaculík, tel.: 608 766 116
www.keramikarusava.cz

Foto: m-ARK

Už jen rusavské koupaliště – Rehabilitační centrum Podhostýnského
mikroregionu – je vyhlášené široko
daleko. Proč? Protože tam najdete
všechno, co od podobného místa
čekáte a opravdu si odpočinete.
V areálu nechybí kromě vyhřívaného 43metrového bazénu se
skluzavkou ani dětské brouzdaliště,
tobogan či venkovní whirlpool.
V dětské zóně najdete lezeckou stěnu a prolézačky, vedle zase asfaltové
hřiště pro míčové hry či hřiště pro
plážový volejbal.
Rusava je doslova protkaná sítí
značených cyklistických i pěších
stezek. Díky kopcovité krajině
porostlé hustými lesy lze tyto cesty
pokládat za jedny z nejkrásnějších
v kraji. Mezi nejzajímavější lze
zařadit výlety po stezkách údolím
Přírodního parku Hostýnské vrchy.
Budete míjet skalní útvary, studánky
i zříceniny starých hradů. Rusavou

Rusava – Památník obce. To připomíná
její historii, její kulturu a způsob života
obyvatel. Seznámíte se s tradičními řemesly, valašskými kroji a výrobky, které
kdysi patřily ke každodennímu životu.
Na památku si pak můžete odvézt charakteristickou rusavskou keramiku.
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Potomci posledních
majitelů zámku mají k městu
dodnes vřelý vztah.

sídlo rodiny Loudonů
Bystřice pod Hostýnem leží na úpatí
Hostýnských vrchů pod památnou
moravskou horou Svatý Hostýn.
Ve městě stojí za návštěvu především zámek s muzeem.
Zámek z 16.–18. století je vzácnou
ukázkou postupné modernizace
panských sídel. Ke starým budovám
se přistavovaly nové tak, aby lépe
odpovídaly nárokům na bydlení.
Majiteli zámku byli přes sto let
Loudonové. V roce 1935 jej odkoupil stát. Zámecký park dodnes zdobí
socha nejznámějšího příslušníka
rodu, vojevůdce Ernsta Gideona
Laudona.

Foto: m-ARK
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V zámku je možné navštívit
expozici Keramika 18. a 19. století
zaměřenou na výrobky bystřické
a rajnochovické manufaktury.
Kromě portrétní galerie posledních
majitelů se zde v expozici nazvané
Historický ohýbaný nábytek připomíná nábytkářská minulost města.
Firma Thonet, dnes TON, má
ve městě tradici už 156 let. K vidění
jsou také výrobky konkurenčních
firem. Dále je možné navštívit expozici Zpěv z potopy sochaře Vojmíra
Vokolka a nebo expozici napoleonských vojáků a pravidelně obměňované krátkodobé výstavy. Je zde
i zámecká cyklopůjčovna nabízející
horská kola k výletům po Hostýnských vrších.

Hřbitov šlechtického
rodu Loudonů
Na sklonku 19. století byl v Bystřici
p. H. založen Loudonský hřbitov
jako místo posledního odpočinku
známého rodu. Leží v sousedství
městského hřbitova a dominuje mu
kaple s freskami Hanuše Schwaigra.
Po stranách jsou rozmístěny hroby
Loudonů a s nimi spřízněných
šlechticů. Loudonové mají dodnes
k městu vřelý vztah.
Foto: archiv města

Foto: m-ARK

Zámek Bystřice

Zámek Bystřice pod Hostýnem
městské informační centrum
tel.: 573 501 901, info@mubph.cz
www.bystriceph.cz

Foto: m-ARK
Foto: m-ARK

U Růženky

to voní starými dobrými časy
Útulné, vonící starými dobrými časy a poctivou prací. Takové
pocity ve vás probudí interiér obchodu i kavárny „U Růženky“
v Bystřici pod Hostýnem.
Nevšední je už jen dům, ve kterém
vše najdete. Jde o jeden z nejstarších domů ve městě. Jeho historie
se začala psát zhruba před 250
lety a bydlela v něm zakladatelka
dětského folklorního souboru „Malá
Rusava“ Růženka Malíková. Právě
díky ní mají obchůdek i kavárnička
své jméno. Tradiční řemesla obklopovala provozovatelku objektu
Jaroslavu Kvasničkovou už od dětství.

Její tatínek vyráběl valašské vařečky,
stoličky, tradiční hračky a další věci.
„Po jeho smrti jsme s manželem
výrobu převzali a pokračujeme v ní
dodnes,“ říká Jaroslava Kvasničková,
která mimo jiné organizovala tradiční řemeslné jarmarky v tuzemsku
i zahraničí.
Otevření obchodu s řemeslnými výrobky byl logickým vyústěním aktivit
spojených s lidovými řemesly i zvyky.

„U Růženky“ najdete nejen obchůdek
s lidovými výrobky, ale i přírodní kosmetikou, čaji, medovinou i keramikou.
Posedět můžete v sousední kavárně,
kde ochutnáte kávu z různých koutů
světa a domácí zákusky. Využít můžete
i venkovní posezení.

U Růženky
Čs. brigády 123, 768 61
Bystřice pod Hostýnem
tel.: 777 848 955
e-mail: uruzenky@gmail.com
www.uruzenky.cz

Bystřice pod Hostýnem: PLÁN AKCÍ 2017
7.–9. 4. Bystřické filmové jaro – přehlídka filmů v kině Klub Sušil

12. 8.

Hlavním tématem přehlídky pořádané z iniciativy
filmového znalce a sběratele Vítězslava Tichého budou
filmy českého režiséra Karla Kachyni.
Hlavním hostem bude herečka Alena Mihulová.
19. 5.

Tradiční koncert vokálně instrumentálních děl
starších slohových období, zejména baroka,
konaný v krásných prostorách baziliky
na Sv. Hostýně.

Jarní Alternativa

19. 8.

Tradiční minifestival alternativní hudby, který představí
domácí i zahraniční, renomované i začínající hudební
skupiny.

Cestování v čase s obyvateli zámku – 8. ročník
kostýmovaných prohlídek zámku napříč staletími.
Provázejí osobnosti z historie zámku.

2. 9.

Letní Alternativa

Září

Ivan Mládek a Banjo Band

Říjen

Koncert zpěvačky Máry ze Šlágru

Červen Bystřické zámecké slavnosti
23. ročník mezinárodního festivalu hudby, divadla
a výtvarného umění.
24. 6.

Koncert na Sv. Hostýně

Koncert Baromantika Lenky Dusilové

Mára, která je jedním z nejoblíbenějších
interpretů v hudebním televizním kanálu Šlágr,
vystoupí se saxofonistou Frankie Zhyrnovem.
MORAVIA magazín

107

Valašský kopec Troják v Hostýnských vrších patří k oblíbeným
turistickým cílům. Aby ne! Vždyť kromě překrásné přírody
nabízí zázemí pro široké spektrum sportovního vyžití i možnost
ubytování v rekreačním areálu Na Trojáku. Návštěvníci
zde mohou využít Karty plné slev Hostýnsko.

Foto: m-ARK

Na Trojáku

NEDOSTATEK POHYBU NEHROZÍ
Rekreační areál Na Trojáku se
nachází na stejnojmenném vrchu
Troják mezi obcemi Hošťálková a Rajnochovice, na rozhraní
Vsetínska, Zlínska a Kroměřížska.
Možná právě tato strategická poloha dala místu název a je i jedním
z důvodů, proč se Troják stal ideálním východiskem nenáročných
vycházek i větších túr.

V létě pěšky či na kole,
v zimě na lyžích
Na Trojáku se stýká několik turistických tras a cyklotras. Vede tudy
i přírodovědně-historická naučná
stezka, která seznamuje s přírodou
a historií Hostýnských vrchů. Vede
ze Vsetína na Tesák a má celkem
23 zastavení.
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V zimě pěší turisty a cyklisty
vystřídají běžkaři. Trasy jsou totiž
součástí hostýnské magistrály
s udržovanými zhruba padesáti kilometry běžeckých lyžařských stop.
Po hřebenech se dá dojet na Tesák,
Hostýn a do Bystřice pod Hostýnem. Opačným směrem přes
Foto: m-ARK

Bludný, Lázy až do Valašského
Meziříčí. Na Trojáku také končí
oblíbený závod na běžkách pro celé
rodiny YEŤTY (čti jeď ty). Začíná
na Svatém Hostýně za účasti proslulého obyvatele Hostýnských vrchů,
jímž je stařík YETTY Hostýnský.

Foto: m-ARK
Foto: m-ARK

Skiareál s pěti vleky
Mnozí si ale Troják spojují se
zdejším lyžařským areálem, jenž
uspokojí rodiny s dětmi, lyžaře začátečníky i pokročilé. Pět lyžařských
vleků má kapacitu 2350 osob za hodinu. Skiareál poskytuje i doplňkové
služby, jako je půjčovna lyžařského
a snowboardového vybavení, lyžařská a snowboardová škola, půjčovna
dětských sněžných skútrů, skútr taxi
a další. Celou zimu je upravováno
parkoviště u příjezdové komunikace
pro 150 osobních aut a deset autobusů. Zákazníci areálu ho mohou
využít zdarma.

Kupte si kartu plnou slev
Pro letošní sezonu je opět připraveno cenové zvýhodnění v podobě
Karty plné slev Hostýnsko. Jejich
držitelé mají ve skiareálu zajištěnu
dvacetiprocentní slevu na veškeré
jízdné, každou pátou navštívenou
hodinu v lyžařské škole YettySki
zdarma a v každé páté výpůjčce
vybavení jeden set zdarma. Karty
poskytují výhody u dalších partnerů, kteří se do sítě zapojili.

Ubytování v hotelu
i apartmánech
Pro hosty je zde připraveno několik
druhů ubytování s celkovou kapacitou až 100 lůžek. Z nabídky si
vybere každý, ať už Troják navštíví
kvůli sportovnímu vyžití, turistice
nebo sem přijede na pracovní školení nebo školní pobyt. K dispozici je
Hotel na Trojáku s dvou až šestilůžkovými pokoji, plně vybavené Rodinné apartmány se čtyřmi až šesti
lůžky nebo nově vybavené Sport
apartmány, které pojmou 26 osob.
Jen asi sto metrů od lyžařského
areálu se nachází rekreační areál
Na Trojáku. Hosté mohou relaxovat
ve wellness centru, které zahrnuje

krytý bazén, saunu a fitness centrum. Hotelová restaurace s prosklenou terasou podává mezinárodní
kuchyni. V zahradě je pro hosty
k dispozici venkovní bazén, minigolf, dětské hřiště a gril. Hotel má
také squashový kurt, hřiště na plážový volejbal a fotbalové hřiště.
Nechybí zde ani kulečník, bowling
a šipky. Hotel nabízí možnost bezplatného parkování a úschovnu kol.
Společné zájmy regionu hájí spolek
Hostýnsko, z.s. Jeho členové usilují
o rozvoj cestovního ruchu, kvality
nabízených služeb i infrastruktury.
Hotel, restaurace, apartmány na Trojáku
tel.: 573 391 090, hotel@natrojaku.cz
www.natrojaku.cz
Lyžařská a snowboardová škola
tel.: 573 391 111, skola@trojak.cz

20 %
sleva na
jízdné

Ski Areál Troják Hostýnské hory
tel.: 573 391 111 – LŠ/ pokladna (jen v zimě)
573 391 288 (zázn. informace o provozu)
www.trojak.cz, www.hm52.cz
www.hostynsko.cz
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Foto: Obec Rajnochovice

Foto: Obec Rajnochovice

Podhostýnský mikroregion
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
www.podhostynsko.cz

Vyhlášené akce se konají například
ve Chvalčově, Chvalčovský šmigrust
nebo Mikulášská jízda jsou známé
široko daleko. Místní tradice ukazuje
Valašské škádlení v Rajnochovicích,
kde se každoročně koná i věhlasná
Anenská pouť. V Bystřici je na duben
letošního roku připraveno Bystřické
filmové jaro, jehož hlavním tématem budou filmy předního českého
režiséra Karla Kachyni. Milovníci
adrenalinu si přijdou na své při sjezdu na horských koloběžkách na Tesáku. Z rančů v Rajnochovicích nebo
v Brusném se dá vyjet na koních.

LETIŠTĚ BRNO

Foto: Obec Chvalčov

Foto: m-ARK

Kulturní akce i trocha adrenalinu

V oblasti Skalného jsou atraktivní
lezecké terény. V létě je dobrou
volbou pobyt na koupališti s mnoha
atrakcemi v Bystřici. Vyhledávané
koupání je na Rusavě, kde je voda
vyhřívaná solárními kolektory.
Pěkné koupaliště je také v obci
Osíčko.

LETIŠTĚ BRNO a.s.
Letiště Brno-Tuřany 904/1, Tuřany
627 00 Brno
tel.: 545 521 310, info@brno-airport.cz

vstupní brána do Evropy
Brněnské letiště leží v srdci vinařského kraje a sází na osobní kouzlo menšího, ale přátelského prostředí, ve kterém se cestující cítí téměř jako doma.
Přitom splňuje všechny náročné požadavky dnešní moderní doby i nejpřísnější bezpečnostní kritéria. Jen za posledních deset let jeho terminálem
prošlo téměř pět a půl milionů lidí. Pravidelné spojení Brna se světem je
klíčovým faktorem pro rozvoj podnikání a vzdělávání obyvatel celého Jihomoravského kraje. Brno je celoročně propojeno pravidelnými leteckými linkami s Londýnem, Eindhovenem a Mnichovem, odkud navazuje v průběhu
3 hodin zhruba 120 letů do 70 destinací celého světa. A cestování letadlem
přitom nemusí být nijak nákladné. Například letenka do Londýna, která
patří k jedněm z nejoblíbenějších, se dá pořídit již za necelých 500 korun.
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Foto: LETIŠTĚ BRNO

www.brno-airport.cz

Valašský
soubor písní a tanců Rusava
nositel valašských folklorních tradic
Soubor udržuje v povědomí obyvatel svého kraje valašské písně
a tance. Hlavně ty, které se zrodily v rázovité dědině Rusava v klínu
Hostýnských hor, jejíž jméno si soubor zvolil za své.
Valašský soubor písní a tanců Rusava
z Bystřice pod Hostýnem byl založen
v roce 1953. Láska k lidovému umění
a tradicím Valašska svedla na jeho
půdě stovky tanečníků a muzikantů
rozdávajících radost z valašských
melodií a tanců, které soubor zpracovává pro svá vystoupení. Hlavní
částí souboru je taneční skupina
a tanečnice tvoří dívčí pěvecký sbor.
Soubor spolupracuje s doprovodnou
cimbálovou muzikou Bukovinka.
Činnost souboru přibližuje krásu
valašské lidové kultury, písní, tanců
a tradic. Repertoár vychází z folklorního odkazu valašské dědiny Rusava,
ale čerpá i z jiných částí Valašska.
Vystoupení souboru je zpravidla
jakousi mozaikou tanců, proloženou
muzikantskými a pěveckými vstupy.
V repertoáru souboru je i dvacetiminutový lyrický příběh o zabitém
zbojníkovi.

Pro přátele a milovníky lidových písní
a tanců pořádá v širokém okolí vyhlášené valašské bály, besedy u cimbálu a celovečerní pořady věnované
významným osobnostem, výročím
a lidovým tradicím, vánoční pořady
a koncerty. Tradiční valašský bál je
nejnavštěvovanějším plesem v Bystřici p. H. Pevné místo v kalendáři
mají také oba bystřické festivaly pořádané souborem Rusava – Na rynku
v Bystřici a Podhostýnské září.
Soubor Rusava má za sebou stovky
vystoupení v Bystřici p. H. a nejbližším okolí i na přehlídkách po celé
republice. Národní folklor a republiku
reprezentoval na mnoha zahraničních
festivalech, odkud přivezl řadu ocenění. Při cestách navázal přátelství
s evropskými soubory, s nimiž udržuje mezinárodní družbu a vzájemné
návštěvy představují zajímavou
konfrontaci evropského folkloru.

Foto: VSPT Rusava

S historií souboru se zájemci mohou
seznámit v publikaci Život malovaný
tancem, která vyšla u příležitosti oslav
60. výročí jeho založení a kterou je možné objednat na adrese souboru
rusava@seznam.cz.
Valašský soubor písní a tanců RUSAVA
rusava@seznam.cz
http://rusava.net
www.facebook.com/VSPT.Rusava

Foto: VSPT Rusava
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PLÁN AKCÍ 2017
11. února 2017 | 62. Valašský bál
17. dubna 2017 | Velikonoční obchůzka
v Bystřici pod Hostýnem
16. června 2017 | O Rusavě – Rožnov
pod Radhoštěm
22.–24. června 2017 | MFF Strážnice
30. června – 2. července 2017 |
MFF Na rynku v Bystřici
5. července 2017 | Rožnovské slavnosti
Foto: VSPT Rusava

září 2018 | Podhostýnské září
Další termíny vystoupení budou průběžně zveřejňovány na internetových
stránkách www.rusava.net.

MFF Na rynku v Bystřici
První červencový víkend vždy v lichém roce roztančí
bystřické náměstí tanečníci a muzikanti z Moravy, Čech
i z daleké ciziny. Barevný rej krojů, temperamentních tanců a veselých písní startuje prázdniny v podhostýnském
regionu. Diváci si mohou vychutnat krojovaný průvod
městem, tradiční jarmark a večer se mohou naučit i lidové tance významných zahraničních hostů. Festival se
za deset ročníků své existence zařadil k největším akcím
svého druhu v České republice – přijeďte se přesvědčit!

Folklorní festival Podhostýnské září
Tanečníci a muzikanti z různých koutů Moravy a ze Slovenska roztančí vždy začátkem září sudého roku nádvoří
zámku v Bystřici pod Hostýnem. Festival Podhostýnské
září je jakýmsi menším bratrem mezinárodního folklorního festivalu Na rynku v Bystřici. Jednodenní festival je
přátelským setkáním a přehlídkou moravského a slovenského folkloru.

Valašský bál
Valašský bál souboru Rusava je tradiční příležitostí
k setkání přátel folkloru s lidovým tancem a písničkou.
Od roku 1955 se první únorový víkend rozezní bystřickým
společenským sálem cimbálová muzika a krojovaní
i nekrojovaní tanečníci zaplní parket do posledního místa.
Vychutnejte si s námi kouzlo valašského bálu v Bystřici
pod Hostýnem!

Foto: VSPT Rusava
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AGE Centrum

Centrum celostní medicíny
Foto: Age Centrum

NASLOUCHAT, VYSVĚTLOVAT, EDUKOVAT

Posláním centra je pomoci našim
klientům udržet soběstačnost
a tu nejlepší psychickou i fyzickou
kondici a pohodu, při nejvyšším
možném stupni zdraví, současně
jim umožnit co nejdéle setrvat
ve vlastním (domácím) prostředí.
Foto: AGE Centrum

Poskytovaná péče je hrazena ze
zdravotního pojištění. Na čtyři sta
metrech čtverečních nově zrekonstruovaných prostor naleznete tým
odborníků – specialistů na problematiku managementu zdraví
resp. nemoci s přesahem i do sféry
sociální péče (medicína dlouhodobé péče), dále specializovanou
komplexní geriatrickou diagnostiku
s důrazem na rozpoznání poruch
paměti a dalších geriatrických syndromů (geriatrie), specialistu na gerontopsychiatrii a psychoterapii
s možností ambulantní intervence
v novém denním psychiatrickém
stacionáři. V důstojném prostředí

s empatickým personálem a s dostatkem času věnovaného každému
klientovi zajišťuje AGE Centrum
potřebné zdravotní služby, optimalizuje terapii a zajistí minimalizaci
zdravotních rizik v běžném životě
i ve vlastní domácnosti.
Dobrá dostupnost, objednávání
na čas, bezbariérový vstup, možnost
odběrů biologického materiálu, infuzní terapie, medicinální pedikúra,
tejpování či alternativní léčebné
postupy v kombinaci s tradiční medicínou jsou hlavními doplňkovými
službami, které poskytujeme našim
klientům pod jednou střechou.

AGE Centrum
Centrum celostní medicíny
Na Šibeníku 914/1, Olomouc 779 00
tel.: +420 774 501 796
e-mail: info@ctcenter.cz
www.agecentrum.cz

Foto: AGE Centrum

Na podzim roku 2016 bylo v Hanácké metropoli otevřeno ojedinělé
ambulantní, zdravotní zařízení určené seniorům, lidem s omezenou
soběstačností, pečujícím osobám či celým rodinám.
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Moderní farmacie
a spokojený zákazník.
To je Pharma Future
Společnost Pharma Future Ltd. Group přináší na český
a slovenský trh široké portfolio z kategorie kosmetiky, doplňků
stravy i zdravotnických prostředků. Cílem je vyvíjet, vyrábět
a uvádět na trh inovativní produkty v oblasti péče o zdraví,
což vystihuje i její motto: BETTER FUTURE FOR YOUR LIFE –
Lepší budoucnost pro Váš život.

Od vývoje až k zákazníkovi a naopak
Do skupiny Pharma Future patří i společnost
MedicProgress, a.s., kde nové produkty vznikají.
MedicProgress, a.s., jako mladá, zato však dynamicky
se rozvíjející firma, klade důraz na vývoj a aplikaci
výsledků ve spolupráci s lékaři a vědeckými pracovníky z České republiky, Evropské unie i ostatního světa.
Dohlíží na přísné dodržování mezinárodně certifikovaných výrobních postupů, přičemž prioritou je vlastní
produkce, přicházet s novinkami či zlepšovat parametry
zavedených, známých přípravků. MedicProgress rozvíjí
nejen funkční vlastnosti přípravků, ale i aplikační jednoduchost a komfort.
Společnost MedicProgress je rovněž specialistou na zakázkovou výrobu. Zajišťuje pro zákazníky kompletní
servis od přípravy, vývoje, testování produktu až po jeho
výrobní realizaci.
O produktu je potřeba se dozvědět pod obchodní
značkou, která ho charakterizuje. O to se stará Pharma
Future, jejímž hlavním kanálem je přímý prodej. Díky
tomu má skvělou možnost komunikovat s koncovými zákazníky a nejrychlejší zpětnou vazbu na kvalitu
a servis poskytovaných služeb.
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Pharma Future nabízí vybranou část svého portfolia
i prostřednictvím lékáren. Tuto specifickou část distribuce v oblasti lékáren nechává na své třetí firmě, kterou
je Pharma Progress, s.r.o.
Společnost Pharma Progress, s.r.o. působí na českém
farmaceutickém trhu v oblasti outsourcingu obchodního týmu (pronájem obchodního týmu) a zajišťování
marketingových aktivit pro své obchodní partnery.
Podporuje zastupované značky, zabezpečuje jejich maximální prodej a šíří jejich dobré jméno.

Zákazník na prvním místě
Ve všech svých činnostech: vývoj, prodej vlastní značky,
zakázková výroba nebo obchodní outsourcing se skupina firem Pharma Future Group zaměřuje především
na potřeby a přání svých zákazníků. Našimi prvořadými
cíli jsou účinnost, efektivita a spokojenost zákazníka,
ruku v ruce se zlepšením zdravotního stavu. Naše sofistikované produkty nabízíme široké veřejnosti na vlastním e-shopu www.pharma-future.com. Spokojený
zákazník je pro nás prioritou! Vyzkoušejte si nás!

www.pharma-future.com
www.medicprogress.cz

ORTHO HELP

UCELENÁ ŘADA PRO VAŠE KLOUBY
ÚLEVA PŘI POCITECH BOLESTIVOSTI SVALŮ, KLOUBŮ, ŠLACH

NOVINKA!
ORTHO HELP COLLAGEN doplněk stravy

Nyní také unikátní kolagenový přípravek ORTHO HELP
COLLAGEN doplněk stravy – kombinující poslední
trendy v péči o klouby postavené na bázi nativních
kolagenů doplněných kyselinou hyaluronovou,
vitaminy C, D3 a protizánětlivým Harpagofytem
ležatým.

Dalším produktem v řadě ORTHO HELP je excelentní masážní přípravek
ORTHO HELP emulgel – kožní masážní gel při pocitu bolestivosti
kloubů, svalů, zad a šlach s rychlým nástupem účinku úlevy.

Longevit
ZASTAVTE STÁRNUTÍ
S LONGEVITEM!
LONGEVIT ® doplněk stravy

pro podporu mozkové činnosti a dlouhověkosti obsahuje
ženšen, Reischi, Graviolu a další.
Napomáhá zlepšit fyzickou a psychickou kondici a imunitu.
Pomáhá organismu při syndromu vyhoření, vyčerpání či stresu.

Konopné mazání
KONOPÍ PRO KRÁSU A ZDRAVÍ

Všechny přípravky jsou postaveny na konopném oleji a přírodních
esenciálních olejích a extraktech. Konopná mazání jsou kožní
masážní prostředky při pocitech bolestivosti kloubů a svalů.

KONOPNÉ MAZÁNÍ
S 10 % KONOPNÉHO
OLEJE
KONOPNÉ MAZÁNÍ
HŘEJIVÉ
KONOPNÉ MAZÁNÍ
EXTRA CHLADIVÉ
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