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cestovní ruch prošel velkou zatěžkávací zkouškou. Máme 
za sebou náročné období, kdy lidé nemohli cestovat, museli 
dodržovat nejrůznější opatření nebo dokonce zákazy. Pandemii 
koronaviru následně vystřídala energetická krize a s ní spojený 
propad ekonomiky. Ceny energií vyletěly nahoru, mnozí občané 
musí víc počítat, aby vyžili. Přesto byla letos návštěvnost našeho 
regionu v letním období rekordní. Moc mě těší, že turistů u nás 
přibývá a v mnoha turistických oblastech návštěvnost předčila 
čísla z let před covidem. Lidé objevili krásy tuzemska a jsem 
rád, že Moravskoslezský kraj má návštěvníkům co nabídnout. 
Nicméně snažíme se neustále podmínky zlepšovat. Rozšiřujeme 
síť cyklostezek i stanic s elektrokoly a díky krajské dotaci vzniklo 
moderní zázemí pro karavany hned v několika kempech kraje. 
Teď přichází zimní sezóna a můžeme se pochlubit moderními 
lyžařskými resorty i stovkami kilometrů kvalitně upravených  
tras pro běžkaře nejen v Beskydech a Jeseníkách. 

Náš originální region nabízí nepřeberné množství zážitků a aktivit 
– od luxusu až po příjemně strávený volný čas, který se dá pořídit 
i za skromnější finanční prostředky. Mnoho tipů na krásné výlety 
v našem kraji naleznete nejen v těchto novinách, ale sledovat 
můžete i webové stránky (www.severnimorava.travel) a sociální 
sítě (Severní Morava a Slezsko). 

Moravskoslezský kraj láká vedle přírody, velkých kulturních 
a sportovních akcí i na kulinářské zážitky. V roce 2022 jsme 
zaznamenali úspěch s novým projektem Pojez na podporu 

gastroturistiky. Pojez propojuje osvědčené gastroslužby  
v regionu a turisty láká na zážitky spojené s dobrým jídlem 
a pitím. Jedná se o celoroční aktivitu, ale velké oblibě u veřejnosti 
se těšily hlavně gastrofestivaly. Mohu prozradit, že takzvané 
Pojez festy připravujeme i na rok 2023, a to opět v ostravských 
Dolních Vítkovicích, v Karlově Studánce i na Ostravici. Ikonické 
jsou pro náš region industriální a technické památky, propojuje 
je Technotrasa. V těchto novinách i na stránkách  
www.technotrasa.cz se dočtete, které technické památky  
jsou přístupné i v zimě, a jak si s rodinou výlety užít. 

Po skvělém létě, kdy k nám proudili turisté ze všech koutů světa, 
bude zima sice trochu náročnější, ale já osobně jsem optimista. 
Každý, kdo někdy zimní Beskydy nebo Jeseníky navštívil, Vám 
potvrdí, jak jsou krásné. Přijeďte se přesvědčit na vlastní oči.  
Přeji všem klidnou a příjemnou zimu na severní Moravě 
a ve Slezsku.

Jan Krkoška
náměstek hejtmana kraje  
pro regionální rozvoj a cestovní ruch

Severní Morava a Slezsko
severnimorava_slezsko
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Pláně a kopce 
sněhem zaváté…
Vzhůru za poklidnými výlety! Obujte pevné nepromokavé boty 
a zdolejte kilometry v horách, na kopcích nebo se vydejte jen 
pěšinkou za humna k nejbližšímu kostelu. Načerpejte klid, myslete 
jen na cestu, vaše kroky a uvidíte, že vaše mysl si od každodenního 
shonu náramně odpočine. Krajina pod sněhem má až pohádkově 
uklidňující kouzlo.
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VÝLET NA PRAŠIVOU ZAKONČENÝ RELAXEM V SAUNĚ 

Na výlet se vypravte z Komorní Lhotky po žluté turistické trase, která vás zavede na Praši-
vou až ke kostelu sv. Antonína Paduánského. Pokochejte se nádhernými výhledy po okolí. 
Na chatě Prašivá se ohřejte, posilněte se na další část cesty a pokračujte po červené stezce. 
Po šesti kilometrech dojdete na chatu Kotař, odtud to jsou asi dva kilometry na chatu Ro-
pičku a dále na Ropičník. A pak už opět po žluté stezce sejdete zpět do Komorní Lhotky, kde 
vás čeká nádherné zakončení náročného pochodu. Vyzkoušejte saunu, která se řadí mezi 

nejstarší v republice. Odpočiňte si v netradiční atmosféře a po saunování se zakousněte 
do chleba s tvarohem a křenem, který tady servírují. 

POHODOVÝ VÝLET NA NEJVYŠŠÍ HORU MORAVY 

Vydejte se na vrchol Praděd a pokochejte se krásnými jesenickými panoramaty. Uvidíte, že vyhlídka 
na nádherné Jeseníky vám vezme dech. Na nejvyšší horu Moravy se vydejte z Ovčárny. Tříkilo-

metrové stoupání po široké asfaltové silnici sice není velkým horalským dobrodružstvím, ale 
je ideální pro rodiny s dětmi – výšlap zvládnete i s kočárkem. Rozhlédnout se po okolí pak 
na vrcholu ve výšce 1 491 m n. m. můžete i z vyhlídkové terasy vysílače, který nahradil původní 
rozhlednu z počátku 20. století. Za příznivého počasí se vám naskytne výhled na Sněžku, 
Lysou horu i Radhošť. V místní restauraci se můžete posilnit na zpáteční cestu. 

OPAVSKÝMI HUMNY KOLEM ZÁMKŮ  
A BUNKRŮ AŽ K VODNÍKOVI 

Nenáročná procházka začíná u  impozantního kostela sv. Jana ve Velkých Hošticích. Jen 
pár metrů od něj narazíte na zámek ve Velkých Hošticích, kde vás naučná stezka provede 

po zámeckém parku. Odtud se vydejte po červené až k zámku Kravaře. Jeho půvaby se nejlépe 
pokocháte při procházce zámeckým parkem. Pak po červené pokračujte až k Tyršově ulici, kde se na-

pojíte na stezku Radegastova Opava. Jakmile překročíte řeku Opavu, před lesíkem sejděte z trasy  
a na  jeho okraji hledejte bunkr. Na další pevnost pak narazíte těsně před Mokrými Lazci. 

Jakmile dojdete k Sokolské ulici, dejte se doleva, pokračujte až ke křížku a na následující 
křižovatce opět odbočte doleva. Pak už  jděte až k Mlýnu vodníka Slámy, kde se od-
měňte něčím dobrým v místní restauraci. Součástí areálu je  i muzeum, naučná stezka,  

minizoo či jízdárna.

PO STOPÁCH PETRY KVITOVÉ A KOMENSKÉHO 

Poznejte Fulnek, rodiště legendární tenistky a působiště jednoho z největších českých mysli-
telů. Nejprve se vydejte na tajemný vršek s bývalým kapucínským klášterem, kostelem, kaplí 

a kostnicí, poté zamiřte dolů na náměstí Komenského. Tady nebudete vědět, kam se dřív dívat 
– sousoší Nejsvětější Trojice, nádherný barokní kostel, nad tím vším vévodící zámek… A v neposlední 

řadě Knurrův dům se Síní slávy Petry Kvitové a přilehlým areálem bývalého bratrského sboru ve Fulneku 
s expozicí Svět Komenského Fulnek. Až si vše prohlédnete, vydejte se po barokních schodech 

ke kostelu, gotické Černé věži a po modré až k zámku. Poté vás modrá povede půvabnou krajinou 
Oderských vrchů až do Kletné. Tady odbočte doprava a pokračujte až do Jestřabí, kde se na-

pojíte na červenou. Ta vás Žákovským hájem pod zámkem zavede až k místu, kde Komenský 
vyučoval, a dále zpět na náměstí.

Více tipů na pěší výlety získáte na 
www.severnimorava.travel
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Kilometry 
nádherných stop
pro vaše běžky
Vyzkoušejte skvěle upravené tratě severní Moravy a Slezska. Obujte běžky  
a „svištěte si to“ zasněženou krajinou. Vychutnejte klid spící přírody pod sněhovou 
peřinou a zahřejte se pořádnou dávkou tréninku nebo se jen volným tempem 
vydejte po upravených stopách. Ať už jste zkušení běžkaři, nebo s tímto sportem 
teprve začínáte, v Moravskoslezském kraji na vás čekají stovky kilometrů 
upravených běžkařských tratí nejen na Beskydské a Jesenické magistrále.
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ZE SKŘÍTKU NA ŠERÁK 

Vydejte se na náročnou, ale nádhernou trasu napříč Jeseníky, vychutnáte si odlehlá místa 
a pokocháte se i nejznámější vyhlídkou na Petrovy kameny. Výlet začněte u chaty Skřítek 
zhruba 10 kilometrů severozápadně od Rýmařova. Nejdříve zdoláte stoupání na vrchol Pecný, 
pak vás zelená trasa povede po hřebeni, svištět si to budete kolem nádherně zasněžené 
všudypřítomné borovice kleč, tempo můžete zvolnit a pokochat se výhledy do kraje, zastavte 
se u známé vyhlídky Petrovy kameny. Pokračujte trasou dál přes Ovčárnu a nezapomeňte 
se občerstvit například na chatě Švýcárna. Původně salaš byla v místě postavena už na konci 

devatenáctého století. Dnes tady můžete ochutnat například klasické borůvkové knedlíky. 
Až načerpáte sílu, vydejte se směrem na Červenohorské sedlo, nepříjemné stoupání ještě 

zdolejte na vrch Keprník a pak už volným tempem zamiřte na turistickou chatu Šerák, která leží 
ve výšce 1 351 m n. m. Tam na vás po náročném dni čeká občerstvení, nocleh, a pokud budete chtít 

zregenerovat unavené svaly, vyzkoušejte lázeň ve vyhřívaném sudu. 

NÁDHERNÉ JESENÍKY 

Vyzkoušejte běžeckou trasu, která propojuje areál Ski Karlov se sedlem Hvězda. Sedlo 
leží ve výšce 1 100 m n. m., takže vás na trase čeká stoupání přes 400 metrů. Výlet začněte 
u lyžařského areálu v Karlově pod Pradědem, kde můžete pohodlně zaparkovat, nebo snad-
no dojet autobusem. Běžecká trasa vás povede pod největšími hřebeny jesenických hor. 

Běžky obujte v Karlově pod Pradědem a vydejte se směrem Pod Vápennou, vezměte to přes 
Jelení a Kapitánskou cestu a obtížnou trasu plnou stoupání i klesání zakončete na Hvězdě, kde 
si ve zdejší restauraci objednejte třeba maxi kynuté borůvkové knedlíky, nebo klasickou svíčkovou 
a odměňte se za námahu. 

GOLFOVÁ HŘIŠTĚ PŘIKRYTÁ SNĚHOVOU PEŘINOU 

Pokud s běžeckým lyžováním teprve začínáte, nebo hledáte nenáročnou trasu pro výlety 
s rodinou, vydejte se do golfových areálů v Podbeskydí. Špičkové golfové resorty se totiž 
v zimě mění na krásně upravené běžecké trasy pro všechny. Ve Snow aréně na Čeladné 
na vás čeká 15 kilometrů profesionálně upravených tras různé obtížnosti. Nenáročný okruh 

je k dispozoci ve Ski resortu Ostravice. S nádhernými výhledy na nejvyšší vrchol Morav-
skoslezských Beskyd, Lysou horu, si užijete několik perfektně připravených tratí v délkách 

od 420 m do 3 400 m. A pokud chcete běžkaření jen vyzkoušet a zjistit, jestli vás tento sport 
baví, můžete si přímo na místě zapůjčit veškeré vybavení. 

ZASNĚŽENÉ KRÁSY TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA 

Vydejte se na výlet do nejvýchodnější části Česka. Pro milovníky běžeckého lyžování jsou 
připraveny v okolí Mostů u Jablunkova kvalitní běžecké stopy v celkové délce asi 45 ki-
lometrů. Na tratě můžete nastoupit přímo ve Ski areálu Mosty u Jablunkova. Trasy vedou 
do Jablunkova, na hranici se Slovenskem, přes Gírovou na Hrčavu, polskou stranu a také 

do obce Bukovec. Vydejte se z Mostů u Jablunkova například na příjemný okruh, který vede 
přes Kyčerku, Skalku, Ski areál Severka a pak zpět do Mostů u Jablunkova. Po výletě si v místním 

Hotelu Grůň můžete dát klasické gorolské speciality. Ochutnejte například výborné bramborové 
placky nebo halušky. 

VYSTOUPEJTE NA KRÁLOVNU 
MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD 

Nastupte na Lysohorskou magistrálu, která je nejvýše položenou trasou v Moravskoslez-
ských Beskydech. Vybrat si tady můžete hned z několika stezek a na běžkách se dostanete 
až na Lysou Horu. Vydejte se například z Albínova náměstí Malenovickým kotlem na Ivan-

čenu, dále pokračujte na Labašky, Zimný a na nejvyšší vrchol Beskyd. Ohřejte se a dejte 
si něco dobrého například v Bezručově chatě, můžete tady ve výšce 1 323 m n. m. i přenocovat 

v útulných pokojíčcích. 
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Kolik kilometrů tras spravujete?

Můžu hrdě říct, že patříme mezi největší upravovatele tras 
na moravskoslezské straně Jeseníků. S touto údržbou máme 
už asi dvacetiletou zkušenost, takže si troufám říct, že za tu dobu 
jsme systém dotáhli k naprosté profesionalitě. Prostě víme, jak 
důležité takové zázemí pro turisty je. Celkem upravujeme zhruba 
80 kilometrů tras samozřejmě nejen na území našeho katastru. 

Používáte rolby, ale díky kraji máte od letošní 
sezony k dispozici i novou čtyřkolku.  
V čem je s ní údržba snazší? 

Většina tras je ve výšce od 900 do 1 000 m n. m., některé 
jsou i ve výšce 1 200 m n. m., takže díky čtyřkolce máme 
do terénu lepší přístup. Často musíme ze stop například 
odstraňovat popadané stromy a čtyřkolka usnadňuje pohyb 
kolem tras. K dispozici máme dvě rolby, které během zimy 
využíváme naplno. S nimi ale můžeme do terénu, až když 
napadne aspoň třicet centimetrů sněhu. Když je sněhové 
pokrývky méně, hrozí, že bychom rolbou poničili cesty. Kdežto 
se čtyřkolkou se dostaneme pohodlně kamkoli a díky takzvanému 
stopovači, který zaklesneme za čtyřkolku, pak můžeme stopy 
vytvářet v místě, kde chceme. Čtyřkolka nám také pomáhá 
s monitorováním stavu stezek před sezonou, kdy kontrolujeme 
profil terénu a podobně. Nicméně v hůře přístupných místech 
bychom v zimě bez čtyřkolky nezvládli upravit zhruba  
14 až 16 kilometrů tras vůbec.

Jaká je nejvyužívanější trasa u vás?

Nejfrekventovanější je naše páteřní trasa, tedy od Karlova pod 
Pradědem přes Mravencovku a Alfrédku až na Skřítek, lidé 
rádi využívají i trasu na Hvězdu. Rád bych ale doporučil možná 
i méně známá místa – například okruh kolem Ostružné. Není 
tak využívaný a je perfektní pro ty, kteří se sportem teprve 
začínají. Jedná se o tříkilometrový okruh po vrstevnici, jenž nabízí 
nádherné výhledy do kraje. A pro úplné začátečníky upravujeme 
trať přímo v areálu Karlov pod Pradědem, kde v zimě na in-line 
okruhu vytvoříme trasu pro běžkaře. Je to okruh od 400 do 1 200 
metrů a je ideální pro rodiny s dětmi. Zájemci si mohou na místě 
i vypůjčit vybavení a vyzkoušet, jestli jim tento sport vůbec sedí. 

Jak je obtížné trasy udržovat?

Je to velmi náročné. Pracovníci jsou během sezony v terénu 
prakticky každý den, udržují stopy, monitorují jejich stav… 
Je to práce od rána do večera. Děláme to ale rádi, protože 
turistický ruch je pro nás důležitý. Jsou na něj navázány další 
služby a pracovní pozice v naší obci. Chceme, aby perfektní 
podmínky u nás měli nejen běžkaři. 

Přibývá lidí, kteří holdují běžkám?

Jednoznačně ano. Mohou za to roky, kdy jsme se potýkali 
s pandemií. Pěší turistika a běžky byly vlastně jedinou možnou 
aktivitou a restrikce se jich nedotkly. Tehdy lidé objevili kouzlo 
běžkování a stoupenců tohoto sportu výrazně přibylo. K zájmu 
o běžky přispěl i trend zdravého životního stylu. Běhání v srdci 
jesenické přírody s krásnými výhledy po okolí se jednoznačně  
mezi zdraví prospěšné aktivity řadí. 

Umí se lidé ve stopách pohybovat,  
nebo je například nováčci často ničí?

Trasy se snažíme upravovat tak, aby byly odolné, navíc  
na mnoha místech jsou stopy pro klasický styl i pro bruslení.  
Takže problém s běžkaři, kteří by ničili stopy, tak často nemáme. 
Horší je to s pěšími turisty, tam občas vzniká nedorozumění. 
Běžkaři jsou někdy radikální a žádají, aby pěší měli přístup 
zakázaný. Tímto směrem se ale nechceme vydat. Pěší turisté 
rozhodně nejsou v menšině a je potřeba si uvědomit, že i oni 
si chtějí dopřát pěkné výlety po okolí. Jde jen o to, být k sobě 
ohleduplní a záměrně neničit upravené stopy. 

Většina zařízení, s jejichž pomocí jsou v kraji upravovány 
běžecké stopy, v sobě má zabudovánu GPS navigaci – data 
se následně propisují na www.bilestopy.cz. Díky této službě 
je možné získat přesný přehled o tom, které tratě v regionu 
jsou čerstvě upravené. 

Kouzlo běžkování lidé objevili 
během pandemie
Kvalitně vyfrézované stopy a udržované tratě pro klasický i volný běžecký styl 
spravují v kraji desítky pracovníků měst, obcí i jednotlivých resortů. Jednou 
z obcí, která kvalitní zázemí pro běžkaře pravidelně zajišťuje, je i Malá Morávka 
na Bruntálsku. Podle starosty Ondřeje Holuba je údržba stop jednou z prio-
rit obce. Kilometry připravených stop lákají běžkaře a podporují tak cestovní 
ruch, který je pro malou obec v srdci Jeseníků stěžejní záležitostí. Od letošní 
zimy pomůže s údržbou i nová čtyřkolka, kterou Malá Morávka získala od kraje. 

www.bilestopy.cz
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Vyberte 
to nejlepší 
z našeho 
kraje!
Severní Morava a Slezsko nabízí obrovské množství nádherných míst.  
Ta turisticky jedinečná každoročně soutěží v anketě Ceny cestovního  
ruchu Moravskoslezského kraje. Zvolte turistická nej regionu za rok 
2022 a hlasujte v únoru 2023 na www.cenycr.cz

Vybírat z nominovaných můžete hned ve třech kategoriích.  
Hlasovat můžete pro nejoblíbenější ubytovací zařízení, designový 
a architektonický skvost regionu nebo pro nejoblíbenější 
trasu pro kola nebo běžky. Odborná veřejnost pak bude 
posuzovat kategorie Osobnost roku 2022 a Nejlepší 
počin cestovního ruchu za rok 2022.

Vyberte místa vašemu srdci blízká,  
hlasujte a sledujte, kdo zvítězí!

ZIMNÍ RÁJ SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA   _9



10_   MSTOURISM | ZIMA 2022/23

Ski Bílá
Kde najdete nejmodernější a nejvybavenější dětský ski park na Moravě? 
V srdci Beskyd – na Bílé! Na své si tu ale nepřijdou jen rodiny s dětmi. Os-
třílení sjezdaři i milovníci adrenalinu ocení zejména FIS trať homologovanou 
pro mezinárodní závody, snowpark či fun line trasu plnou vln a klopených 
zatáček. Připraveni jsou tu i na skialpnisty.

Nenechte si 4. 2. 2023 ujít akci Den na lyžích s MSK!

Ski Park Gruň
Pokud vám čekání na vlek drásá nervy, pak si ski park na úbočí beskydského 
vrcholu Gruň zamilujete. Díky dvousedačkové lanovce a dalším dvěma vle-
kům s vysokou přepravní kapacitou zdejší návštěvníci dlouhé fronty neznají.  
To spolu se dvěma červenými tratěmi homologovanými pro závody v alpských 
disciplínách dělá z Gruně místo, kam se na lyžovačku budete rádi vracet.

Lyžařský areál Praděd
Víte, proč se nejvýše položenému areálu v Česku přezdívá moravský ledovec? 
Sníh tu často bývá od konce října až do dubna! Zalyžovat si pod nejvyšší 
horou kraje můžete na sjezdovkách všech úrovní, dvě dokonce mají homolo-
gaci pro závodní lyžování. Nechybí tu ani snowpark, ale vůbec nejvíc oceníte 
překrásnou krajinu Jeseníků.

Ski areál Mosty u Jablunkova
Až se lyžování na 3 sjezdovkách v oblíbeném beskydském středisku nabažíte, 
užijte si trochu adrenalinu ve snowparku nebo na „bobovce“ s celoročním 
provozem. A určitě ochutnejte gorolské speciality v hotelu Grůň přímo pod 
svahem!

Vzhůru dolů aneb  
Není manšestr jako manšestr 
Zima bez pořádné lyžovačky je jako léto bez koupání! Vyrazte do některých z více než  
18 ski areálů v Jeseníkách, Beskydech či Oderských vrších. Určitě nešlápnete vedle.  
Nejvýše položená sjezdovka v Česku, největší večerní lyžování a nejlepší dětský ski park  
na Moravě, nejmodernější sedačková lanovka… To jsou jen některá z nej, která hory  
na severní Moravě a ve Slezsku nabízejí.

1
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4

1,3 km tratí

3,8 km tratí

2,3 km tratí

5,5 km tratí
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HEIPARK Tošovice
Zimní park v Oderských vrších je rájem pro rodiny s dětmi. Dlouhatánské 
sjezdovky tady nečekejte, kopec zábavy a ideální podmínky pro lyžovačku 
na pohodu však ano! Dětský park, snowpark s BigAirBagem, bobová dráha, 
tubing, kluziště, sáňkování, běžkařské trasy a mnoho dalšího… Úspěch 
zejména u dětí zaručen!

Skalka Family Park

Areál Vaňkův kopec

Ski areál Čerťák

Ski areál Severka

Ski Annaberg

Ski Mezivodí

Ski Malenovice

Ski areál Opálená

Kempaland Bukovec

Ski Armáda 

Ski areál Řeka

Ski Aréna Karlov
14 sjezdovek všech obtížností, 4 sedačkové lanovky, funslope areál se 
snowparkem, skikrosem a měřenou slalomovou tratí, dětský park a spousta 
atrakcí pro celou rodinu. To vše na jeden skipas. K tomu přihoďte fakt, že 
se jedná o největší areál pro večerní lyžování na Moravě, jesenickou přírodu 
a máte ideální destinaci pro dovču na lyžích.

Ski areál Kopřivná
Ski resort nedaleko Karlovy Studánky je jedním z nejoblíbenějších v Jeseníkách. 
A není se čemu divit. Vybavený je nejmodernějšími technologiemi široko 
daleko! Na kopec vás vyveze vyhřívaná lanovka s „bublinou“ a spoustu zábavy 
si užijete ve snowparku, funparku, na tubingu či upravované bobovací dráze, 
ti nejmenší v dětském parku… Je třeba něco dodávat?

Nenechte si 11. 2. 2023 ujít akci Den na lyžích s MSK!
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ONDŘEJ SKÝBA 
šéfkukař a manažer bistra Včera, dnes a zítra

Na co se zaměřujete?
Nabízíme italskou, francouzskou i kvalitní českou kuchyni. Zaměřujeme se také na moderní postupy 

a technologie, aby jídlo bylo co nejlepší. Využíváme například fermentaci, speciální redukci omáček, aby 
výsledná chuť stála za to. Soustředíme se na kvalitní suroviny a od těch se odvíjí i naše sezonní menu. 

Vařil jsem dřív i v zahraničí, například v Londýně nebo Birminghamu, protože v minulosti tam 
působil i můj otec. Všechny tyto zkušenosti se teď snažím zúročit. 

Přibližte, jaká jídla u vás zákazník ochutná.
Naším tahákem jsou například konfitovaná telecí líčka na portském víně a s koprovým velouté. U tohoto po-
krmu se krásně snoubí náš důraz na výborné suroviny a technologické postupy. Delikátní záležitost, která 
propojuje technologie francouzské gastronomie s českou klasikou. Ale i ta koprovka, která je ryze česká, 
je upravena trochu jinak. Redukujeme smetanu a přidáváme svařené portské víno a ocet balsamico. Obecně 
moc nepoužíváme mouku, zahušťujeme například bramborem nebo zeleninou, odkláníme se od klasických 
postupů české gastronomie, snažíme se o moderní trendy kuchyni. Jde ale o poctivou práci s důrazem 
na výbornou chuť.

Sídlíte v Krnově. Trvalo, než vás lidé objevili? 
Své klienty jsme si už našli. Jde o to vytrvat a držet si svou kvalitu a jasnou gastronomickou linii. Lidé oce-
ňují prostředí a chuť, a to mě velmi těší. Je to velká radost, když člověk může připravovat jídla podle sebe. 
V kuchyni mě baví vše. Líbí se mi rozmanitost našich jídel, ctíme suroviny i technologii. Jmenujeme se Včera, 
dnes a zítra, což lidé znají z legendární scénky s Felixem Holzmannem a Ivou Janžurovou. Pro nás to ale 
znamená i fakt, že u nás lidé ochutnají kvalitní jídlo vždy, když přijdou, každý den. Prostě včera, dnes a zítra.

Proč jste se zapojili do Pojezu? 
Jsme zvědaví, je to pěkná myšlenka. Pojez už je v širším povědomí a je to svým způsobem zviditelnění se. Zároveň nás 
to přivede do kontaktu s ostatními gastropodniky, takže očekáváme i vzájemnou inspiraci a sdílení zkušeností. Za sebe 
se pak těším na gastrofestivaly Pojez. 

Máte hlad?  
Tak kvalitně Pojezte…
Za okny se chumelí a vy přemítáte, co vás potěší a zahřeje. Skvělé jídlo zažene 
jakýkoli nelad a zlepší náladu. Tak si na jednom místě – na stránkách www.pojez.cz 
– vyberte z kvalitních podniků severní Moravy a Slezska. Nápad s názvem POJEZ 
propojuje osvědčené podniky v kraji, láká na zážitky spojené s dobrým jídlem a pitím  
a podporuje místní gastronomii. K zakládajícím podnikům Pojezu postupně přibývají  
další. V následujících rozhovorech vám představíme některé nováčky. I tyto podniky  
se stánkem nebo food truckem můžete potkat například na gastrofestivalech,  
které na rok 2023 opět plánujeme.

Skvělé jídlo a pořádnou porci zábavy okusíte v květnu na Pojez festu v ostravských 
Dolních Vítkovicích, v srpnu v Karlově Studánce a třetí Pojez fest se bude konat  
v září na Ostravici. 
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JAMIE SANTOS
majitel a kuchař v Nha Cretcheu

Proč název Nha Cretcheu?
Pocházím z Kapverdských ostrovů a toto je slovo z tamního nářečí, z kreolštiny. 
V překladu znamená moje láska a to přesně vystihuje smysl naší restaurace. 

Je to láska ke kvalitní gastronomii, chutím, láska k lidem i láska ke všemu dobrému. 
Setkávám se s tím, že lidé název často komolí nebo neumí vyslovit, ale nikdy mě ne-

napadlo to změnit. Je to výstižný název.

Specializujete se na středomořskou kuchyni. Ta je v Ostravě možná  
trochu netradiční… 

Pro mě je v kuchyni důležitá svoboda a kreativita. Příprava jídla mě baví a naplňuje. Zakládám  
si na kvalitních surovinách, netradičních kombinacích i kořeních. Ryby, mořské plody, rýže, kukuřice, 

fazole, zelenina a tropické ovoce jsou základem kapverdské kuchyně, která je silně ovlivněna nejen portugalskou, ale i africkou či brazilskou 
kuchyní. Ale v jídelním lístku najdete například i steak, pohanku nebo cizrnu. Baví mě, když jsou lidé zaskočeni netradiční kombinací, ale 
pokrm jim zachutná a ocení ho. Například smažený sýr s rizotem je velká delikatesa, ale lidé si museli zvyknout.

Teď sídlíte v centru Ostravy. Proč jste se rozhodl podnikat tady? 
Jak se říká, za vším hledej ženu. Bylo to tak i u mě. Žena pochází z tohoto regionu, poznali jsme se v Portugalsku, já jsem toužil otevřít 

si vlastní podnik. Když přišly děti, tak jsme se rozhodli přesídlit sem, kde má žena rodinné zázemí a kořeny. Jsem tady spokojený, 
protože můžu dělat takovou kuchyni, která mě baví. 

Proč jste součástí Pojezu? 
To je jednoduché. Snažíme se podporovat kvalitní gastronomii i gastroturistiku. Líbí se nám akce, které vyzdvihují místní podniky 
i zdejší suroviny. Myslím, že úroveň gastra tady v posledních letech roste a mám z toho velkou radost. Účast v podobných 
projektech je důležitá pro poznání zdravé konkurence a pro propojení s ostatními podniky. Neméně důležitá je i prezentace 
pro veřejnost. Dáváme tak o sobě vědět. 

ADINA BÁLKOVÁ 
spolumajitelka Bopcorn

Proč jste se rozhodli spojit podnikání zrovna s popcornem? 
S tím nápadem přišel před několika lety přítel. Měl zkušenost z USA, kde ochutnal 
spoustu výborného popcornu, ale u nás nic takového neexistovalo. U nás lidé rozli-
šují prakticky jen slaný, sladký, často uměle dochucený, ale neví, že se může jednat 
také o skutečnou delikatesu. 

Bylo obtížné získat zákazníky? 
Prakticky stále se setkáváme s prvotní nedůvěrou. Jsme vždy rádi, když jsou lidé pře-
kvapeni, jak dobře může popcorn chutnat. Důležité jsou pro nás například gastrofestivaly, 
máme zkušenost, že když lidé ochutnají, popcorn si koupí. Což nás samozřejmě nesmírně těší.

Jaké suroviny tedy používáte?
Máme kvalitní kukuřici z Francie, na směsi nebo glazury používáme kvalitní lokální suroviny, čokoládu, su-
šený sýr. Vše připravujeme sami, žádná aromata, nic umělého. V současnosti máme asi 20 příchutí. A stále 
vyvíjíme další. Popcorn dodáváme do farmářských obchůdků, kaváren, máme vlastní e-shop a už nás oslovila 
i některá menší kina v regionu.

Proč jste se rozhodli být součástí Pojezu?
Líbí se nám myšlenka celkového zviditelnění místní gastronomie. Skvělé jsou i Pojez festy, díky nimž jsme oslovili více zákazníků. 

Podniků zapojených do Pojezu je mnohem víc.
Tak neváhejte a mrkněte na www.pojez.cz nebo na fb/pojez.fest 
A pokud se i vy chcete zapojit do Pojezu, přihlaste se na pojez@pojez.cz.
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HISTORIE NA KOLECH
Věděli jste, že na severní Moravě a ve Slezsku máme 3. nejstarší 
automobilku na světě? Řeč je samozřejmě o Tatře, jež automo-
bily v Kopřivnici vyrábí už od roku 1897. Byly to právě její vozy, 
s nimiž Karel Loprais vyhrál Rallye Dakar a cestovatelé Zikmund 
a Hanzelka projeli svět. Jak by se vám líbilo si tyhle legendární 
kousky spolu s drtikolkou a desítkami dalších nákladních vozů 
a autobusů prohlédnout? V kopřivnickém MUZEU NÁKLADNÍCH 
AUTOMOBILŮ TATRA v bývalé tatrovácké slévárně budete mít 
příležitost. Navíc! Přímo u muzea v prosklené budově stojí slavný 
vlak Slovenská strela.

OCHUTNEJTE BESKYDY
Snad nic v zimě nezahřeje tak spolehlivě jako dobrá pálenka! 
Tu opravdu kvalitní z prvotřídního ovoce a průzračné beskyd-
ské vody vyrábí podle 170 let staré receptury v DESTILERCE 
FLERET ve Frenštátě pod Radhoštěm. Poznejte její příběh 
a odhalte alespoň částečně tajemství, jež za její nezaměnitelnou 
chutí (s níž se budete moci pod vedením zkušeného degustá-
tora seznámit) stojí. Vyrazte – nejlépe bez auta – na prohlídku 
vzorkové expozice.

POHÁDKOVÁ ZIMA 
ANEB MOŽNÁ POTKÁTE I VODNÍKA
K zimě neodmyslitelně patří pohádky. Co se na chvíli stát jejich 
součástí? Vydejte se na prohlídku historického VODNÍHO MLÝNA 
WESSELSKY u Oder, který by si z fleku mohl v nějakém pohád-
kovém příběhu zahrát. Klidně i s panem mlynářem, jehož jméno 
je samo o sobě pohádkové – stavení s náhonem a pořádným 
mlýnským kolem nevládne nikdo jiný než pan Král! A neméně po-
hádkově působí i půvabné pokojíky, v nichž se můžete ubytovat 
a u roztopených „kachláků“ si číst… Třeba pohádky! 

TECHNOTRASA
ani v zimě nespí!
Tajemná, záhadná, tajuplná, dechberoucí, impozantní, svébytná, nezapomenutelná, půvabná, 
romantická, pohádková, ale hlavně obdivuhodná a jedinečná. Taková umí být Technotrasa. 
Odhalte všechny její tváře. Objevte místa, jež spojuje tvrdá práce, řemeslná dovednost, 
vynalézavost a především lidé, kteří stojí za jejich příběhy. Nechte si je vyprávět. Technotrasa 
propojuje unikátní technické památky a zajímavosti v našem regionu a nudit se na ní nebudete. 
Ozubená kola Technotrasy se totiž ani zimě nepřestávají točit. 
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ŽIL BY JULES VERNE V OSTRAVĚ?
Žil? My si myslíme, že rozhodně! Když zapojíte trochu fantazie, 
zjistíte, že ostravská část Technotrasy jako by byla vystřiže-
ná z Verneovek! Impozantní DOLNÍ VÍTKOVICE se Světem 
techniky, bývalým plynojemem Gong, pobočkou NÁRODNÍHO 
ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA, vyhlídkou Bolt Tower s kavárnou 
v oblacích nasazenou na vrchol vysoké pece… Ocelové město 
jako vyšité! A co takový LANDEK PARK s největším hornickým 
muzeem v České republice, kde do podzemí sfáráte výtahem, 
který kdysi vozil havíře na šichtu? Jasná Cesta do středu země! 

ŽELEZNIČNÍ MUZEUM MORAVSKOSLEZSKÉ bychom s při-
mhouřenýma očima mohli pasovat na pasáž Cesty kolem světa 
za 80 dní. Kam bychom zařadili HASIČSKÉ MUZEUM, už nás 
upřímně nenapadá, ale minimálně jeho vybavení by se hodilo při 
zániku trojstěžníku Chancellor. :-) Verneovi by se na „Tajuplném 
Ostrově“ jménem Ostrava prostě muselo líbit, nemyslíte?

DŮLEŽITÁ INFORMACE 
PRO TECHNOTRASÁKY:
Kvůli rekonstrukci jsou exkurze v automobilce Hyundai v No-
šovicích pozastaveny. Těšit se na ně můžete znovu od května 
v roce 2023!

TECHNOTRASA
ani v zimě nespí!

Kde ještě 
na TECHNOTRASE dveře 
v zimě nezavírají?

CETRAT-Centrum tradičních technologií v Příboře
HEDVA ČESKÝ BROKÁT RÝMAŘOV 
KOSÁRNA KARLOVICE 
KRNOVSKÁ SYNAGOGA
NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM NOVÝ JIČÍN–město klobouků
NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM OPEVNĚNÍ ŠANCE
PIVOVAR RADEGAST 
UAX-zážitkový tisk Bernatice nad Odrou 
ZA MINULOSTÍ OKR

WWW.TECHNOTRASA.CZ

ZIMNÍ RÁJ SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA   _15



16_   MSTOURISM | ZIMA 2022/23

Hravé pohraničí 
vás nadchne
Poznejte střípky historie a tradice česko-polského pohraničí a objevte,  
čím je tato oblast tak jedinečná. Ať už jste sportovci, nebo se třeba rádi 
vydáváte za kulturou, či s chutí navštěvujete technické památky, v Hravém 
pohraničí si vyberete. Stírá totiž hranice a ukazuje pamětihodnosti,  
industriální zajímavosti i krásy přírody na české i polské straně. 

Nově můžete na vybraných místech vyzkoušet i audioprůvodce. Naskenujte si níže uvedený 
QR kód a poslechněte si zajímavosti o památkách našeho regionu. Projděte se po Pustevnách, 
zavítejte do Pavilonu evoluce ostravské zoo, obdivujte díla v Galerii výtvarného umění  
v Ostravě, nebo se projděte po tajuplném Štramberku. Nejen tam si můžete díky nové  
aplikaci poslechnout zajímavosti a projít si turistická místa pěkně krok za krokem. 

 
Stáhněte si do chytrého telefonu aplikaci TourStories, 
najděte sekci Hravé pohraničí a poslechněte si zajímavosti  
10 turistických míst na české straně hranic. 
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NA PUSTEVNY ZA SOCHOU RADEGASTA

Vydejte se do oblíbené horské oblasti v Beskydech nedaleko bájné hory Radhošť. Na vrchol 
Pusteven se lze dostat lanovkou z obce Trojanovice, autem i pěšky nebo na běžkách. Při-
pravte se na jedinečný zážitek s úchvatnými výhledy a cestou na Radhošť nezapomeňte 
pozdravit sochu Radegasta. A pokud vás přepadne hlad, dejte si něco dobrého v restau-
raci Horní stanice lanovky. Díky velkým proskleným výlohám budete mít krásný výhled 
na celé panorama Beskyd i na vrchol Javorník nebo hřeben Radhoště. A pokud dáváte 
přednost tradičnějšímu prostředí, dejte si halušky v restauraci Libušín s  jedinečným 
interiérem architekta Dušana Jurkoviče. 

MAGICKÝ ŠTRAMBERK

Zažijte Štramberk! Kouzelné místo plné historie a pohádkových zákoutí. Projděte se maleb-
nými uličkami s dřevěnými chalupami, historickým náměstím, na které majestátně dohlíží 
hradní věž Trúba. A nezapomeňte si domů odnést voňavé perníkové štramberské uši – 
cukrářský výrobek ve tvaru kornoutu, který se zde peče již dlouhá staletí v upomínku 
legendárního vítězství štramberských křesťanů nad mongolským vojskem. Štramberk 
je magické místo opředené pověstmi a zajímavostmi a nudit se tady nebudete. 

ZIMNÍ SPORTY BEZ HRANIC V BESKYDECH 

Znáte už všechna lyžařská střediska v českých Beskydech? Zkuste se vypravit na jejich 
polskou část a objevte možnosti zimních sportů. Nabídka v Beskydech je pestrá a potěší 
každého lyžaře bez ohledu na jeho zkušenosti s lyžováním. Celá řada atrakcí čeká na ná-
vštěvníky nedaleko měst Ustroń, Wisła a obcí Brenna nebo Istebna. Výběr je obrovský! 
Beskydy jsou také jako stvořené pro běžkaře. Příznivci běžeckého lyžování zde najdou 
trasy o různé obtížnosti. Můžete si vyzkoušet jak bruslení, tak i klasické běžkařské 
techniky. Nejdůležitější zimní atrakcí Beskyd je však samozřejmě sjezdové lyžování 
a skialpy. Na milovníky zimních aktivit zde čekají četná lyžařská střediska s různými 

typy lyžařských vleků. Nachází se zde bohatá infrastruktura v podobě četných půjčoven 
lyžařského vybavení.

Každým rokem v lednu se Pustevny rozzáří třpytem ledu a pod rukama zkušených sochařů vznikají 
neuvěřitelná díla, jež lákají návštěvníky ze všech koutů naší země. Nenechte si ani v roce 2023 
ujít výstavu úchvatných ledových soch. Více na www.pustevny.cz

Vychutnejte kouzlo Vánoc ve městě, kterému se příznačně přezdívá Moravský Betlém.  
Až do 2. 2. 2023 si budete moci ve Štramberku prohlédnout netradiční výstavu betlémů. Stavění 
betlémů patří u nás k nejstarším vánočním zvykům, daleko starším než je zdobení vánočního 
stromku. Jednotlivé betlémy budou, s laskavým svolením majitelů, vystaveny v oknech domů nebo 
výkladech obchodů. Více informací na www.stramberk.cz

www.hravepohranici.cz www.gramywpogranicze.pl
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Sníh, bublinky, pára.
Recept na parádní 
odpočinek!
Ať už máte po pořádné lyžovačce, zdolali jste po svých nejvyšší horu široko daleko, 
projeli jste na běžkách kus kraje, nebo vám prostě jen na zimní dovolené počasí 
nepřeje, naložit se hezky do bublinek (nejlépe také s bublinkami ve skleničce) není 
nikdy špatný nápad! Nechte se inspirovat našimi tipy na to nej wellness – v našem 
kraji si vás budeme hýčkat, ať se chystáte do Beskyd, Jeseníků, či za krásami 
zasněžených měst.
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Horský resort Kopřivná
Užijte si kombinaci odpočinku ve vyhřáté odpočívárně s krbem a venkovními 
lázněmi uprostřed jesenické přírody. Relaxovat můžete v termálním bazénu 
s protiproudem i v horké vířivce na terase. Pořádně se prohřejete také v sau-
nách, unaveným nohám ulevíte na Kneippově chodníku.

Penzion Jurášek 
Skutečnou oázou klidu je luxusní penzion v Beskydech se stejně luxusním 
wellness. Bazén s dechberoucím výhledem, bylinková, parní a venkovní finská 
sauna, privátní vířivka na střeše... Až Juráška poznáte, vůbec vás nepřekvapí, 
že získal ocenění Amazing Places Nejkrásnější prázdninový resort 2021.

Spa hotelu Miura
Jedno z nejkouzelnějších wellness v Česku najdete v Beskydech. Spa luxusního 
art & design hotelu, který získal řadu ocenění, představuje spojení designu, 
špičkového vybavení a kontaktu s přírodou. Popsat jej snad ani nejde, tohle 
prostě musíte zažít.

Lara Wellness Čeladná
Je libo koupání v bazénu s výhledem na beskydské vrcholy, zatímco odpočíváte 
na masážní lavici, necháváte si masírovat šíji vodním chrličem nebo zdoláváte 
vlny protiproudu? V Laře, jež je součástí lázní Čeladná, žádný problém. Z vody 
se pak přesuňte do parní lázně, sauny či do solné jeskyně a jen vnímejte, jak 
se vaše napjaté svaly uvolňují.

Wellness hotelu Kempa
Z lyží rovnou do vody. Přesně tak si to můžete zařídit v nejvýchodnější obci 
ČR – v Bukovci – kde přímo pod sjezdovkami ski areálu Kempa stojí hotel 
s parádním wellness centrem. Bazén s výhledem a vodními atrakcemi, vířivka, 
sauna, solná jeskyně. K dokonalému odpočinku vám tu nebude chybět nic.

Wellness hotelu Vitality ve Vendryni
Jednou z nejatraktivnějších částí špičkového dvoupatrového wellness je vířivka 
na střeše hotelu s otevřeným výhledem na oblohu. Zejména v zimě, kdy se  
okolní teplota pohybuje pod nulou a vy si lebedíte v horké lázni zahaleni  
do páry, je to skutečně zážitek. Tím bude i posezení v jedinečném baru u bazénu  
plném relaxačních prvků či odpočinek v zážitkových sprchách. A dokonalá  
je i velká saunová zóna.
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Co nového
přinesl rok 2022?
Mrkněte, co nového je v našem regionu možno navštívit. 
Po celou zimu. Na severní Moravě a ve Slezsku můžete zavítat 
do 6 turistických oblastí. Přinášíme vám přehled atraktivních 
novinek z těchto oblastí, které je možné navštívit v průběhu 
celého zimního období. I kdyby se venku čerti ženili.

GALERIE PLATO OSTRAVA, 
ojedinělý prostor pro umění a zážitky

Galerie města Ostravy pro současné umění sídlí nově v historické budově 
městských jatek v centru Moravské Ostravy. A to na ploše téměř 5000 m². 
Díky rozsáhlé rekonstrukci vzniklo šest unikátních výstavních sálů. Galerie 
PLATO je místem, které vás prostě nadchne. Stejně tak model vstupného za-
ložený na dobrovolnosti a sympatiích. Více informací na www.plato-ostrava.cz.

Výstava ZooM ve VELKÉM SVĚTĚ TECHNIKY 
v Dolní oblasti Vítkovice 

Industriální komplex Dolní Vítkovice proměněný v jedinečné vzdělávací, kulturní a spo-
lečenské centrum asi nemusíme dlouze představovat. Místo pro malé i velké, skvělé za 
každého počasí, se nově může pyšnit interaktivní výstavou ZooM v přízemí Velkého světa 
techniky. Fotografie významných a oceňovaných autorů z ČR i ze světa vás zaujmou  
a jejich reálný příběh mnohdy i překvapí. Zaměř, objev, odhal, mysli (ZooM). 

Náš tip!  Čerpejte spoustu výhod s OSTRAVACARD!!!
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Vyzkoušejte Skipas 
BESKYDY VALAŠSKO 2022/2023

Malebná úpatí Beskyd nabízejí celou řadu možností, kam v zimě vyrazit 
na lyžovačku. Díky společné novince vybraných ski areálů, ubytova-
telů a destinačních společností Beskydy a Valašsko si můžete nově 
v sezóně 2022/2023 zakoupit společný Skipas Beskydy Valašsko. 
Během 4 libovolných dnů (nemusí jít za sebou) si tak užijete celo-
denního i nočního lyžování v obou regionech. Skipas je k dispozici  
u zapojených ubytovatelů a zároveň platí jako Beskydy Valašsko Card, 

takže je tady pro vás více než 100 dalších zvýhodněných služeb po celou 
dobu pobytu. 

Podrobnosti naleznete na www.beskydyportal.cz

Náš tip!  BESKYDY VALAŠSKO CARD k pobytu zdarma!

Zimní pohádka na zámku i v podzámčí. 
Zámek FRYŠTÁT v Karviné a Muzeum TROJMEZÍ 

v Jablunkově jsou otevřeny po celou zimu

Přemýšlíte, kam vyrazit během zimních měsíců, a rádi byste se 
vyhnuli nevlídnému zimnímu počasí. A co byste řekli na ná-

vštěvu pohádkového empírového zámku, dominantě města 
Karviná, zámku Fryštát? Zámek se dochoval jako jediný ze 
tří honosných zámků, které se na území města nacházely 
ještě ve 20. století. Prohlídka zámku je možná po celou 
zimu, a to každý víkend. Nabízí mimo jiné pohled na styl 
bydlení posledních majitelů, rodiny Larisch-Mönnichů,  
a z jižní strany je zámek obklopen romantickým parkem, 
s oborou a jezerem. 

Nebo máte raději muzea? Muzeum trojmezí naleznete  
v památkově chráněném domě v Jablunkově, který patří 
mezi nejstarší zděné objekty nejen ve slezském městě 

Jablunkov, ale i v celé této části někdejšího Těšínského 
knížectví.

Náš tip!  S kartou TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO 
REGION CARD máte vstup na prohlídku 
zámku Fryštát zdarma.



22_   MSTOURISM | ZIMA 2022/23

Objevte ZÁMEK SLEZSKÉ RUDOLTICE, slezské Versailles

V nádherné oblasti Jeseníků, v tzv. Osoblažském výběžku, leží zámek Slezské Rudoltice. 
Čtyřkřídlý, jednopatrový, barokní zámek byl považován za jedno z významných kul-
turních center Slezska. Díky přiléhajícímu zámeckém parku bývaly Slezské Rudoltice 
v minulosti považovány za sedmý div světa a místu se přezdívalo Slezské Versailles. 
Zámek prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nyní je opět možné po předchozí domluvě  
s panem kastelánem, Tomášem Zembou, navštívit historickou expozici zámku, a to 
i v zimních měsících. V nadcházející sezóně v roce 2023 je pak plánováno otevření 
malého muzea s expozicí věnovanou druhé světové válce v Moravskoslezském kraji, 
osoblažské paličkované krajce. Nenechte si ujít znovunabytou krásu Slezského 

Versailles.

Náš tip!  Za návštěvu určitě stojí také nově opravená nádraží 
Osoblažské úzkokolejky.

Síň slávy české tenistky PETRY KVITOVÉ ve Fulneku

Nejúspěšnější česká tenistka posledních let Petra Kvitová má od konce července 2022 svoji 
síň slávy. Narodila se sice v roce 1990 v severomoravském Bílovci v rodině učitele, ale vyrostla 
ve Fulneku, kde také její rodina žije. A právě ve Fulneku, v barokním Knurrově paláci, se síň 
slávy tenistky Petry Kvitové nachází. Expozice začíná na nádvoří paláce, kde v bývalé kapli 
návštěvníci objeví nejcennější exponát, nádherný Wimbledonských talíř - trofej, kterou vy-
hrála v roce 2014. Fanoušci Petry Kvitové mají šanci poznat svůj idol doslova od školních let.  
V Knurrově paláci vznikne také kavárna, kde si budete moci přečíst úryvky z článků o sportovních 
úspěších světoznámé tenistky. Objednejte si tedy prohlídku na www.petrakvitovafulnek.cz.

Náš tip!  Zimní prohlídky zámku Kunín. Čeká vás jedenáct 
reprezentačních pokojů a soukromých apartmá čtyř rodin vlastnících 
kunínské panství - Harrachů, Schindlerů, Fürstenbergů a Bauerů. 

ZACHRAŇ JÍDLO - tentokrát na výstavě

Od ledna 2023 budete moci v bývalém hlavním městě rakouského Slezska,  
v Opavě, navštívit interaktivní výstavní projekt pro celou rodinu - Zachraň jídlo!  
V sídle Opavské kulturní organizace (OKO), v okouzlujícím Obecním domě na Ostrožné 
ulici, se dozvíte zajímavosti o každodenním zacházení s potravinami. Těšit se můžeme  
na besedy nebo třeba workshop s kulinářskými tipy.
 

ČTYŘMETROVÁ ŽIRAFA ROTHSCHILDOVA ve Slezském zemském muzeu

Návštěvníci Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea v Opavě mají nově možnost 
spatřit na vlastní oči další velké zvíře z říše savců. Ke lvu indickému a dvěma slonům indickým  
v roce 2022 přibyl nově také samec žirafy Rothschildovy jménem Bořek. Muzeum výjimečný 
exponát žirafy dostalo darem ze ZOO Ostrava. Vydejte se tedy za leskem bílé perly Slezska 
a nenechte si ujít nejstarší muzeum ve střední Evropě.

Náš tip!  S kartou OPAVSKÉ SLEZSKO CARD můžete čerpat spoustu výhod.
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