
Při putování kolem trojmezí navštívíš 3 státy a ochutnáš 
různé speciality! Vepřo-knedlo-zelo v Česku, brynzové ha-
lušky na Slovensku a v Polsku mačky v kapušnici! A neza-
pomeň na výborné jídlo z brambor (viz tajenka) se škvarky 
nebo smetanou nebo máslem a cukrem. 

Hrej si a poznávej

Vítám tě! 
Jsem ovečka z trojmezí 
a budu tvým průvodcem. 
Vymyslíš pro mě jméno?

Jméno ovečky:

...................................................

Polsko

Česko

Slovensko

Gorolské turistické informační centrum
Mosty u Jablunkova 381, Česká republika
+420 558 341 586, +420 603 825 226
info@gotic.cz, www.gotic.cz

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji,
Informacji Turystycznej 
a Biblioteka Publiczna w Istebnej
Istebna 68, Polsko
+48 33 855 61 58, +48 516 195 614
promocja@ug.istebna.pl, istebna@silesia.travel
www.istebna.eu

Trojmezí - radost poznávat
Trójstyk - radość zwiedzania
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000400
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Trojmezí na česko-polsko-slovenské hranici

polsky

název pohoří

Někteří návštěvníci dělají v přírodě nepořádek a nechávají 
za sebou spousty odpadků. Najdeš na této stránce 6 věcí, 
které neukáznění návštěvníci v lese zahodili? 

Hurá! Společně jsme došli na trojmezí. Najdeš tady tři žulové 
monolity a přístřešky s možností rozdělání ohně a opečení párků. 
Koukni, chystají se sem i dva páry Gorolů z Česka a Polska. Neví ale, 
kterou trasu vybrat. Pomůžeš jim, že? A protože jsi šikulka, máme 
pro tebe i další úkol: podle obrázků na opačné straně letáčku 
správně vybarvi gorolský kroj.

Náš tip: 
Vyfoť se s tímto letáčkem na trojmezí a fotku umísti na FB IC 
v Mostech u Jablunkova nebo obce Istebna. Pak se zastav do 
jednoho z nich pro odměnu.

Poznámky a razítka
Vlastník letáčku:

Jmenuji se:.....................................................

Bydlím v:........................................................

Hrčava 2 km

Jaworzynka
-Trzycatek 1 km

Čierne 2 km



Miniaquapark 
Kachny milují vodu jako ty! Není divu, že do aquaparku 
přiletěly hned dvě podobné. Najdeš 5 rozdílů mezi  
kachnami?

koště
hrábě
máselnice
kosa
kolovrátek

Mosty u Jablunkova Istebna

Skiareál
Pospíchej do skiareálu, kde tě čeká spousta zábavy a super 
jízda na bobovce! Večer si vymaluj obrázek a napiš, jak rychle 
jsi na bobovce jel. ……. km/h

Tunel
V Mostech u Jablunkova můžeš jet vlakem, který projíždí tune-
lem! Než nastoupíš do vlaku, prohlídni si velké vyřezané zvíře na 
nástupišti. O které zvíře jde, zjistíš i po spojení čísel. Za odměnu 
si vymaluj vláček!

Dřevěnka
V dřevěnce na Fojtství v centru obce najdeš Gorolské turistické 
informační centrum se spoustou užitečných rad a také zajímavé 
předměty. Spoj správně obrázky s názvy věcí, které kdysi běžně 
používali obyvatelé našeho regionu: Gorol s Gorolkou. Všimni si 
také jejich oblečení.

Flóra a fauna v Beskydech
Ve středisku ekologické výchovy v Istebne v lokalitě Dzielec spatříš zvířata i roslitny  
z Beskyd. Poblíž najdeš Botanickou zahradu Slezských Beskyd, naučné stezky a zábav-
ný park - „Akacjowy Plac Zabaw”. V Muzeu smrku uvidíš mladé tetřevy hlušce.
V porostu se ukryl tetřev. Najdi jej.

Pastevecká kultura
Vesnice Koniaków je kromě krajek proslulá také chovem ovcí, které se zde pasou na 
svazích hory Ochodzita. Z ovčího mléka se vyrábí vynikající sýr. Všechno to uvidíš   
v Pasteveckém centru v Koniakowie, kde se také můžeš zúčastnit mnoha dílen. Na-
proti přes cestu je stavení zvané „Chata na Šancích”, ve kterém Ti pan Tadeusz Rucki 
povypráví veselé a zajímavé historky. Vybarvi zvířata, která nám dávají mléko.

Pohybem ke zdraví!
V létě si zadováděj v zábavních parcích a sportovních areálech - posilovna, in-line stezky, trasy k procházkám a 
hřiště. Můžeš zajít k řece Olze nebo do Aquaparku Olza v areálu Zagróń. Spoustu zábavy si užiješ v Lanovém centru 
Base Camp s lezeckou stěnou. Najdi správné lano, které tě dovede do aquaparku.

Živé tradice a folklor
„Kurna chata Kawuloka” v Istebne je ukázkou horalského stavení. 
Dřevěné stavení z roku 1863 je kryté šindelem. Dominantou sta-
vení je „kurná” pec. Podobné stavení, navíc s tkalcovskou a kovář-
skou dílnou najdeš u Regionálního muzea na Grapie v Jaworzynce.  
V obou staveních se můžeš zúčastnit regionálních dílen.
Jsi pozorný turista? Označ předměty, které patří do „Kurné chaty”. 
Pokud jsi objekt navštívil, zvládneš to snáz.
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Koniakowské krajky
Koniaków je nejvýše položenou vesnicí ve Slezských Bes-
kydech. Vesnička je proslulá Koniakowskými krajkami. 
Většinu exponátů najdeš v Muzeu krajky a v Chatě na 
Šancích. Největší krajku světa, zapsanou do Guinnesovy 
knihy rekordů uvidíš v kulturním centru v Istebne!
Rozlušti rébus.

Známé osobnosti
Obec Istebnou proslavila spousta známých osobností. V osadě 
Wilcze navštívíš pamětní místnost horolezce Jerzego Kukuczki. Jan 
Wałach a Ludwik Konarzewski jsou umělci, jejichž díla tě nadch-
nou v kostele Dobrého Pastýře v centru Istebne.
Řekni alespoň 5 názvů osmitisícovek, které jako druhý člověk na 
světě zdolal Jerzy Kukuczka.
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Z chaty na chatu
Liška všemi mastmi mazaná smazala zajíčkovi písmena 
v názvech turistických chat v okolí Mostů. Poradíš zajíčkovi?
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