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Regionální tradice v dřevěnce
Svébytný gorolský folklor prozrazuje mnoho o někdejším 
životě horalů. Díky poloze na trojmezí tu silně zakořenily 
regionální tradice Česka, Polska a Slovenska.
Malým připomenutím starých zašlých dob jsou jedno-
denní řemeslné „gorolské“ dny v dřevěnce. Informační 
centrum je zde pořádá především v letní sezoně, ale neza-
pomínají ani na vánoční a velikonoční tematiku. Návštěv-
níci si během nich můžou vyzkoušet stará řemesla jako 
je zpracování vlny a výroba ovčích produktů, včelařství, 
práce se dřevem, točení na hrnčířském kruhu, drátkování 
aj. Turisté můžou ochutnat tradiční pokrmy, seznámit se 
s regionálními zvyky a sami si vyrobit suvenýr. 
Mimo hlavní turistickou sezonu pořádá GOTIC v dřevěnce 
kurzy řemesel. Veřejnost se seznamuje se základy tradič-
ních technik a odměnou jí je vlastnoruční výrobek, kte-
rým pak jistě překvapí své blízké.
Informační centrum je zároveň pořadatelem kulturních 
akcí a koncertů v obci.

Výstavy, akce a semináře
Atraktivní prostory dřevěnky na Fojství přímo lákají 
k uspořádání zajímavých akcí a setkání. Podkrovní prosto-
ry nejčastěji využívají umělci, aby zde vystavovali svá díla. 
Pod patronací GOTIC zde probíhá každý měsíc výstava 
fotografií, obrazů nebo uměleckých předmětů. V přízemí 
na ploše 70 m2 je možné uspořádat workshopy, přednáš-
ky a semináře nebo se také nechat oddat.

Vydalo GOTIC, příspěvková organizace v rámci projektu
„Zkvalitňování propagační činnosti GOTIC“.
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Dřevěnka na Fojtství
lidová architektura
Dřevěnku v Mostech u Jablunkova postavil roku 1790 fojt 
Szotkowski. Fojtství získal jeho rod ve dvou etapách: půl-
ku fojtsví, v té době značně zadlužené rodem Jebastysů, 
zakoupil v roce 1708. Postupně dluhy vyrovnal a nakonec 
od Frederyka Jebas-
tyse odkoupil i dru-
hou polovinu fojt-
sví. V roce 1776 zde 
stála i krčma a mlýn.
Rodina Szotkow- 
ských žila v dřevěn-
ce až do druhé polo-
viny 20. století.
V roce 1964 zničil polovinu stavby padající strom a zbytek 
roubenky postupně chátral. Dřevěné trámy se drolily pod 
prsty a kromě počasí se na nich podepsala i dřevomorka 
a nejrůznější hmyz. 

Na přelomu roku 2007 a 2008 byla na starých základech 
podle historických fotografií a ve spolupráci s architekty 
zabývajícími se tradiční lidovou architekturou postave-
na kopie roubenky. 
Během návštěvy 
dřevěnky můžou 
návštěvníci obdivo-
vat prvky lidové ar-
chitektury a sezná-
mit se se způsobem 
stavby původních 
obydlí.

Turistické informační centrum
Gorolské turistické informační centrum (GOTIC) je příspěv-
kovou organizací zřízenou v roce 2008 obcí Mosty u Jab- 
lunkova a je držitelem certifikátu s právem používat regis-
trovanou zančku oficiálních infocenter České republiky.
GOTIC nabízí standardní informační a propagační služby. 
Pracovníci ochotně poradí s plánováním pěších i cyklo vý-
letů, pomůžou s výběrem vhodné běžecké trasy, doporučí 
vhodné ubytování nebo gastroslužby apod.
Nejen mimo otvírací dobu lze využít moderní technolo-
gie jako je infobox nebo mobilní průvodce. Zájemci si ho 
můžou zdarma stáhnout do svého telefonu pomocí blue- 
tooth či WiFi a získat zajímavé informace z celých Těšín-
ských Beskyd, včetně akcí.
Pro bajkery má IC v rámci produktu Bikeland Gorolia při-
pravenou speciální nabídku: k dispozici je mapa tras pro 
horská kola, k zapůjčení cyklonářadí, ke koupení cyklodu-
še. Tady je zdarma k dostání i klientská karta MTB, která 
opravňuje k čerpání slev na různých místech v Těšínských 
Beskydech.
Infocentrum je otevřeno celý rok v pracovní dny a o sobo-
tách. Během prázdnin je otevřeno i v neděli.

Nabídka regionálních suvenýrů
V Mostech u Jablunkova a okolí žije řada lidových tvůrců, 
kteří navazují na umění předků a věnují se tradičním ře-
meslům. Díky jejich spolupráci s Gorolským turistickým 
informačním centrem se s jejich uměním můžou seznámit 
nejen turisté, ale také místní lidé, kteří si rádi připomenou 
časy dávno minulé. 
V obchůdku regionálních produktů jsou k dostání nebo 
objednání kožené pásy, krbce a opasky, vyřezávané dře-
věné sošky, tradiční keramické předměty, obrazy, drátko-
vané výrobky, produkty z medu a řada jiných roztomilých 
suvenýrů. Nabídku doplňují pohlednice, mapy nebo knihy.

Pro sběratele nabízí informační centrum turistickou znám-
ku, sběratelské karty Cesty ke hvězdám a k zakoupení jsou 
záznamníky pro plnění mezinárodního turistického od-
znaku BESKY(I)DY.


