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PODÍVEJME SE K SOUSEDŮM

Milí turisté,
připravili jsme pro vás průvodce, ve kterém najdete tipy pro 
strávení příjemných chvil v našem regionu v česko-slovenském 
pohraničí. V průvodci najdete pěší výlety, výlety na kolech 
i výlety autem. Dovíte se, na kterém kopci stojí rozhledny 
a také kam vyrazit s dětmi. Dříve než se vydáte poznávat 
a objevovat krásy a zajímavosti česko-slovenského regionu, 
navštivte naše informační centra v Mostech u Jablunkova 
a v Čadci, kde vám rádi a ochotně poradíme další zajímavosti, 
předáme tipy na výlety a budeme se snažit, abyste od nás 
odcházeli spokojeni. 
Příjemný pobyt vám přejí pracovnice informačních center
v Mostech u Jablunkova a v Čadci.

GOROLSKÉ TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM

Informační centrum sídlí v atraktivním prostředí dřevěnky 
na Fojtství v Mostech u Jablunkova, která je věrnou replikou 
stavení z roku 1790, v níž původně žil mostecký fojt. Byla 
zrekonstruována v roce 2008 a od té doby složí návštěvníkům 
Mostů u Jablunkova.
Informační centrum nabízí standardní a certifikované služby 
IC, pořádá kulturní akce, výstavy, kurzy řemesel či řemeslné 
dny. Během nich se prezentují lidoví tvůrci a veřejnost si pod 
jejich vedením může vlastnoručně vyzkoušet tradiční lidová 
řemesla a připomenout si tak časy dávno minulé. Vyzkouší 
si například práci na hrnčířském kruhu, zpracování vlny, práci 
se dřevem, drátkování a mnoho jiného. Děti si zde mohou 
zahrát pexeso, stolní hru Všudybyl nebo složit puzzle.
V obchůdku jsou k dostání suvenýry s regionální tématikou 
jako třeba dřevěné řezby, tradiční keramické předměty, 
obrazy, produkty z medu, ale také pohlednice, knihy apod. 
Návštěvníci IC si zde mohou pořídit kartu hosta „Těšínské 
Slezsko Region Card“ a s ní pak čerpat slevy u více než 50 
poskytovatelů v celém těšínském Slezsku. Zažijí tak více 
zážitků za méně peněz!
Před vstupem do dřevěnky na Fojtství a infocentra stojí ma-
keta postav v místním gorolském kroji, se kterou se návštěv-
níci rádi fotí a získávají tak netradiční památku na návštěvu 
nejvýchodnějšího regionu České republiky.

KDE NAJÍT?
Mosty u Jablunkova 381, Česko
GPS: 49°31'35.566"N, 18°45'11.604"E
www.gotic.cz
+420 558 341 586, 603 825 226
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ 
CENTRUM MĚSTA ČADCA 

Hlavní náplní činnosti KIC je organizování a zajiš-
ťování kulturních, společenských, volnočasových, 
uměleckých a vzdělávacích aktivit. V prostorách 
Domu kultury se pravidelně konají aktivity 
různých žánrů, zájmově-uměleckého a klubového 
charakteru, taneční, pohybové, jazykové a také 
vzdělávací kurzy. Během roku se koná řada akcí 
pro širokou veřejnost, jako kulturní a hudební 
programy, promítání ve 2D kině, vzdělávací ak-
tivity, konference, schůze, prezentační reklamní 
a prodejní akce, plesy, stužkovací večírky, svatby, 
výstavy a jiné.
Při KIC města Čadca pracuje řada folklorních, 
divadelních, hudebních a tanečních souborů. 
Například FS Kysučan, jehož umělecká tvorba 
se kromě zpracování zpěvu a tance z Turzovské 
a Kysucké vrchoviny zaměřila i na další regiony 
Slovenska, choreografie Dětského folklorního 
souboru Kelčovan prezentuje výhradně kysucký 
folklorní život a tradice našich předků. Divadelní 
scénu zastupují Divadelní soubor J. Palárika 
a Dětský a mládežnický divadelní soubor Eva. 
KIC zastřešuje i několik hudebních těles jako 
například Kysucký komorní orchestr, Smíšený pě-
vecký sbor Kysuca, skupiny Tyrkys, Crown Band 
Štefána Matáka a Šramot. V moderním tanci 

KDE NAJÍT?
Matičné námestie 1434/11, 022 01 Čadca, SK
GPS: 49°26'17,3"N, 18°47'24,9"E
www.mestocadca.sk, +421 41 432 21 21

město reprezentuje soubor uměleckého moderního 
tance JOJA. Těchto deset vynikajících kolektivů ama-
térské a umělecké tvořivosti obohacuje svými výkony 
kulturně-společenský život obyvatel a také skvěle re-
prezentuje město Čadca na Slovensku i v zahraničí. 
Součástí KIC je Galerie Čadca a informační centrum, 
které společně sídlí v budově Městského úřadu. 
V prostorách galerie se konají výstavy slovenských 
i zahraničních výtvarníků a také doprovodné akce 
pro děti a dospělé. Informační centrum poskytuje 
služby a informace turistům a obyvatelům regionu.
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PRO MILOVNÍKY HISTORIE, LEGEND A POVĚSTÍ – ČERTÍ MLÝNY

Z centra Mostů se vydejte po červené značce ve 
směru na Studeničné a Gírovou, pod jejímž vrcho-
lem se nacházejí pseudokrasové puklinové jeskyně, 
které kdysi místní horalé nazvali Čertí mlýny. Čertí 
mlýny proto, že jedna z mnoha pověstí vypráví, jak 
čert zde stavěl mlýn na mletí lidí. Měl podmínku, 
že mlýn musí postavit za jednu noc. Když čert 
mlýn dokončoval, začalo svítat a „staro Čmielka“ 
pustila kohouta, ten zakokrhal a mlýn se rozbořil. 
Čert, když utíkal, ze zlosti kopl do jednoho balva-
nu a odrazil tam své kopyto. 
Nejvhodnější přístup do Čertích mlýnů je od tu-
ristické chaty Gírová kolem ohniště podél starých 
vzrostlých buků do smrkového lesa a pěšinkou 
pět minut do centrální části Čertích mlýnů. Skalní 
útvar slouží i jako cvičné skály a řada jeskyní poutá 
pozornost každého návštěvníka. Bohužel u většiny 
jsou hlavní směry puklin kolmé a pro běžného 
návštěvníka nebezpečné. Je tam však i puklinová 
jeskyně, která je pro děti a štíhlejší osoby průcho-
zí. Je asi 9 m dlouhá, v polovině své délky se lomí 
a stoupá nahoru k východu. A to odražené čertovo 
kopyto, to tam opravdu můžete vidět ještě dnes.
Zpátky se buď vraťte stejnou cestou, nebo po-
kračujte dále na Hrčavu, odkud se můžete vrátit 
autobusem do Mostů. V obou případech ujdete 
stejnou vzdálenost.

Celkem: 10 km

Chata Studeničné: 49°31'34"N, 18°46'53"E
Chata Gírová: 49°31'47"N, 18°48'1"E
Čertí mlýny: 49°31'50"N, 18°47'47"E

ZA ZÁBAVOU
I ZA POZNÁNÍM PĚŠKY
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DO KOPCE PĚŠKY, Z KOPCE NA KOLOBĚŽCE!

Nabízíme jedinečný výlet, který v sobě spojuje 
snad vše, co si přejete! Regionální tradice, dobrou 
gastronomii, turistiku, adrenalinový zážitek i his-
torické zajímavosti. Vydejte se z Mostů u Jablun-
kova přes Skalku, Severku na Velký Polom a pak 
sjezdem na Šance a zpět do Mostů. Výlet zahajte 
v Gorolském turistickém informačním centru, kde 
kromě dobrých rad a tipů se dovíte i hodně zají-
mavostí o regionálních tradicích a produktech. Pak 
vyrazte po červené značce, která vede podchodem 
pod železnicí ve směru na Skalku. O to, jestli 
nebudete mít hlad či žízeň, se vůbec nemusíte 
starat, vždyť během trasy máte 4 chaty se skvělou 
kuchyní, na Šancích zase hostinec.
Na chatě Skalka nebo Severka si zapůjčete 
koloběžky a dále už pokračujte na nich. Není nic 
snazšího! Vrátíte je pak dole v Mostech u Jablun-
kova, máte na to dlouhé tři hodiny. 
Z rozhledny Tetřev, která stojí za chatou, se 
rozhlédněte po kraji a zpět do Mostů se sjíždějte 
cyklotrasou 6084 po lesní asfaltové silnici. Později 
z ní u rozcestníku zahněte vpravo na cyklotrasu 
6081 na makadamovou cestu vedoucí na Šance. 
V místní části Mosty-Šance se nachází historické 
opevnění, které v minulosti sloužilo jako obrana 
proti Tatarům na kupecké stezce. K opevnění je to 
asi kilometrová odbočka po rovině, takže je třeba 

na koloběžce trošku „odšlapávat“. Po prohlídce 
opevnění se vraťte zpátky a sjezdem po silnici 
do Mostů. Před podjezdem pod železniční tratí 
se dejte vlevo do mírného kopce k penzionu Na 
Chalupě, kde koloběžky odevzdáte. 
Celkem: 17 km, z toho sjezd 12 km

Gorolské TIC: 49°31'36"N, 18°45'12"E
Chata Zuzana: 49°31'20"N, 18°44'29"E
Chata Skalka: 49°30'60"N, 18°42'58"E
Chata Severka: 49°30'52"N, 18°42'34"E
Kamenná chata a rozhledna Tetřev:
49°30'39"N, 18°41'47"E
Historické opevnění Šance:
49°29'57"N, 18°44'37"E
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NAUČNÁ STEZKA JOZEFA KRONERA

Věděli jste, že v obci Staškov, v malém strážním 
domku v rodině železničáře, se v roce 1924 narodil 
známý slovenský herec Jozef Kroner? Rodný dům, 
který byl v letech 2010–2011 rekonstruován, dnes 
slouží návštěvníkům jako muzeum. Domek najdete 
jednoduše. Stojí vedle železniční trati u vlakové za-
stávky. Průvodce vám zde bude vyprávět o životě 
herecké a divadelní legendy, mezi exponáty uvidíte 
např. Kronerovo křeslo, brýle i sošku Oscara, kte-
rou získal v roce 1966 za svou roli Tóna Brtka ve 
filmu Obchod na Korze z roku 1956. Nad domem 
můžete obdivovat dřevěné sochy s motivy filmů 
a her, ve kterých hrál.
Kolem rodného domu J. Kronera vede naučná stez-
ka – nachází se tady 3. zastavení (stezka začíná 
u obecního úřadu) a pokračuje loukami a lesem ke 
kapličce v Jelitově (9 km), tady přichází na silnici, 
aby ji po chvíli opět opustila a mířila ke kapličce 
v Klíně na Muřínkovém vrchu na česko-slovenské 
hranici (16 km). Během absolvování naučné stezky 
narazíte také na technické zajímavosti – pozůstat-
ky bunkrů z 2. světové války nebo dřevěný kříž, 
u kterého si můžete udělat přestávku, občerstvit 
se. V cíli na Muřinkovém vrchu je opět pěkné mís-
to pro odpočinek, najdete zde studánku i ohniště. 
Návrat je po stejné trase, popř. si můžete puto-
vání zkrátit u kapličky v Jelitově a využít přepravu 

autobusem. Celá stezka je dobře značena, je zde 
umístěno 9 informačních tabulí a odpočívadla 
a absolvovat ji můžete pěšky či na horském kole.
Celkem (bez jízdy autobusem): 32 km

Rodný dům Jozefa Kronera:
49°25'25"N, 18°41'19"E
Kaplička v Jelitově: 49°27'47"N, 18°39'15"E
Kaplička v Klíně (Muřinkový vrch):
49°27'47"N, 18°39'15"E
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Z ČADCE K VOJTOVSKÉMU MINERÁLNÍMU PRAMENI

Výchozím místem je vlakové nádraží v Čadci. Po 
zelené přejděte k obchodnímu centru a přes most 
přes řeku Kysuci do centra města. U autobusové 
zastávky u sídliště Žarec, stoupejte do kopce 
a dostanete se do volné přírody. Stále po zelené, 
stoupáním po hřebeni Vrchu (568 m n. m.) podél 
horní stanice lyžařského vleku (výhled na město 
a hřeben Turzovské vrchoviny), pak odbočte 
vpravo. Dojdete ke kapli s lipami v osadě Kyčera 
a pod vrchol Kyčery, pak jděte kousek lesem a jste 
znovu ve volném terénu. Další usedlost Lazy, opět 
krátký úsek lesem a přes Vojtův vrch (840 m n. 
m.) se poněkud strmějším stoupáním dostanete 
na Črchľu odkud máte pěkný výhled do okolí 
s Moravskoslezskými Beskydami a Lysou horou na 
SZ, pásmem Velké Rače na SV, Malou Fatrou na 
východě. Pak odbočte ze zelené vpravo a po čer-
vené se dostanete do osady Murčovci a pokračujte 
lesem do osady Burdovci. Na východ od osady asi 
ve 100 metrové vzdálenosti se v lesním porostu 
nachází hlavní Vojtovský minerální pramen, který 
se nazývá také „slaná voda“. Z pramene pravidelně 
probublává metan. Pramen je upraven, kromě 
stříšky nad ním jsou vedle i lavičky. Za osadou 
odbočte z červené vpravo po lesní cestě, která vás 
zavede na konečnou zastávku MHD Čadca-Vojty. 
Autobusem se vraťte zpět na vlakové nádraží.

Celkem (varianta s návratem autobusem): 10 km

Vlakové nádraží: 49°26'41"N, 18°47'13"E
Vojtovské prameny – výchozí bod Vojty: 
49°24'17"N, 18°47'12"E
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PŘIJEĎTE NA HORSKÉM  
KOLE A ZAŽIJTE RÁJ!

Pro ty z vás, kteří na svém horském kole raději šlápnou více do pedálů, 
kteří vidí ten správný požitek jízdy na kole v přebrodění potoku nebo 
říčky, které uspokojí projetí téměř nesjízdné cesty nebo se rádi řítí 
prudkým sjezdem, či pro ty, kteří se chtějí jen tak projet po hřebeni hor, 
jsou Beskydy na česko-slovenské hranici jako stvořené.
Navíc podmínky, které příroda zde vytvořila, jsou ideální i pro pořádání 
závodů. Nejoblíbenější je série Uphill MTB Beskydy pro amatéry i pro-
fesionály. Start je vždy pod kopcem a jak již název Uphill napovídá, cíl 
nalezneme na uvedeném vrcholu. Série závodů v příhraničním regionu 
se každoročně koná v srpnu – více na www.uphillmtb.cz, www.biking.sk.

NA HORSKÉM KOLE NAD ÚDOLÍM LOMNÉ: 34,5 km, převýšení 1 365 m

Údolí řeky Lomné je jedním z nejkrásnějších 
v Beskydech. Nabízí pěknou architekturu, hluboké 
lesy i přírodní zajímavosti, příkladem je prales 
Mionší (naučná stezka s průvodcem). V centru se 
v dřevěnici nachází Lomňanské muzeum a kousek 
dál Zemědělský dvorek a informační centrum 
v roubence. V Horní Lomné studánka s věčnou 
vodou (u stejnojmenného penzionu s letním 
koupalištěm) a nad ní kostel Sv. Kříže s křížovou 
cestou v přírodě. A ještě jednou atrakcí se údolí 
Lomné pyšní! Minipivovarem Lomňan v hotelu 
Pod Kyčmolem v závěru údolí. Pro příjezd do Lom-
né využijte cyklostezku – začíná za autokempem 
pod Viaduktem. Jedná se o středně těžkou trasu, 
převážně po lesních neasfaltovaných cestách bez 
náročných stoupání či sjezdů. Start je u pekárny 
v Dolní Lomné: 49°32'54.863"N, 18°42'32.324"E.

Trasa: Dolní Lomná, centrum obce. Modrá tur. 
značka (směr Kozubová), lesní cestou k RS Polana 
– 2,3 km; minout odbočku modré TZ, asfaltovou 
silnicí krátkým sjezdem na asfaltovou silnici, vpravo 
a stoupáním přes osadu Glovčín 3,9 km, pokračo-
vání mimo asfalt (minout odbočku na Kozubovou), 
závora, lesní cesta na žlutou TZ a cyklotur. trasu 
č. 6082 7,1 km, nad chatu Kamenitý, vlevo dolů 
k chatě 7,7 km. Modrá značka po louce dolů, na 

spodním okraji vpravo na zpevněnou lesní cestu 
a cyklotrasou 6082 dolů na asfaltovou komuni-
kaci (ne na hlavní silnici) 10,0 km. Vpravo kolem 
hotelu Excelsior, cyklotrasa 6101, do Horní Lomné, 
tur. rozc. „H. Lomná, koupaliště“ 19,8 km. Žlutá 
tur. zn., MTB trasa posléze opouští žlutou značku 
vlevo 22 km, kolem hotelu Pod Kyčmolem a ser-
pentinami na lesní traverzovou cestu; vlevo na 
žl. značku, pěšinou na Muřinkový vrch 24,7 km. 
Pěšinou po červené zn., traverzem kolem Velkého 
Polomu k penzionu Kamenná chata a rozhledně, 
chata Severka a chatě Skalka; po žluté zn. na 
rozcestí 30,1 km, vlevo sjezdem pod lyž. středisko 
Severka, asfaltkou dolů 31,6 km, stále sjezdem do 
Dolní Lomné.

Tip: Trasy ke stažení ve formátu GPX najdete na 
www.mtbbeskydy.cz
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POZNÁVÁME ŠANCE – VALY: 40 km, převýšení: 1 205 m

Jablunkovský průsmyk se nachází na rozhraní 
Moravskoslezských a Slovenských Beskyd v nad-
mořské výšce 551–605 m n. m. a již od pravěku 
zde probíhala obchodní stezka. S nebezpečím 
válečného ohrožení Slezska nabýval na důležitosti 
vojenský a strategický význam průsmyku, což bylo 
příčinou výstavby opevnění, tzv. Šancí. Navrže-
ný cyklovýlet vede po stopách tohoto systému 
opevnění, jehož zbytky jsou nejvíce zachovalé 
v Mostech u Jablunkova, v místní části Šance (tzv. 
Velká Šance). Navštívíme taky přírodní památku 
Megoňky s kamennými koulemi, vodní nádrž 
Milošová. Nádherné výhledy nám poskytne trasa 
v lokalitě Valy na slovensko-polské hranici (tzv. 
Malá Šance) těsně před „Trojmezím tří států“. Do-
poručujeme návštěvu Hrčavy a ochutnat Hrčavské 
pivo, obdivovat dřevěný kostel Cyrila a Metoděje, 
či Lurdskou jeskyni se zázračnou vodou. A v závě-
ru trasy nás čekají Čertí mlýny pod Gírovou. Trasa 
vede po asfaltových cestách, šotolinách a po pěši-
nách. Doporučujeme horské kolo a do peněženky 
tři měny, abyste se mohli občerstvovat! Start trasy 
je v Mostech u Jablunkova, bývalé opevnění Šance: 
49°29'55.875"N, 18°44'38.040"E
Trasa: Mosty u Jablunkova – Šance, zelenou znač-
kou po silnici směr Mosty 0,7 km, doleva žlutá 
značka na Megoňky 2,5 km. Kolem přehrady Milo-

šová 4,1 km, po žluté na křižovatku se silnicí 4,7 
km. Doprava silnicí a cyklotrasou č. 2406 dolů do 
Čadce na křižovatku se silnicí 1. třídy 9,3 km. Po 
ní doleva 300 m přes železniční most a doprava 
směr Čadečka, cyklotrasa 005. V osadě Kliešťovci 
doleva, cyklotrasa 005 směr Čierne 13,2 km. Na 
hřeben, turistický rozcestník „Za Črchľou 15,6 km. 
Doprava po zelené, pak rovně po cyklotrase 005 
dolů k lyžařskému středisku Zlatá Kačka, bufet 
18,5 km. Rovně až na hlavní silnici 19,7 km, po 
ní doprava 850 m a doleva k železniční zastávce 
Čierne Polesie a po žluté značce k rozcestí s mod-
rou (kousek stoupání lesní pěšinou) 21,9 km. Po 
modré doleva loukami na Valy 23,5 km. Krásné 
výhledy, lokalita nad Trojmezím tří států. Modrou 
značkou prudší sjezd k železniční zastávce Čierne 
zast. 25 km. Po zelené směr Hrčava na křižovatku 
se žlutou 26 km. Doprava po žluté na Trojme-
zí 27 km. Přes polskou Jaworzynku po zelené 
a u hospůdky a kostela po žluté zpět na českou 
stranu 29 km. Žlutou značkou, později po červené 
na turistickou chatu Gírová 33 km.
Od chaty sjezd po červené na chatu Studeničné 
35 km. Sjezd cestou po červené a lesní cestou po 
modré na Jablunkovský průsmyk 37,6 km. Sjezd 
na křižovatku s hlavní silnici 38,2 km, křižovatkou 
rovně po cyklotrase 561 zpět na Šance.
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BYSTRICKÁ CYKLOMAGISTRÁLA – CYKLOTRASA PRO VŠECHNY

Cesta ke všem zajímavostem Bystrické doliny je 
dnes mnohem jednodušší, dostupnější a kouzelnější! 
Spojuje je více než dvacetikilometrová Bystrická 
cyklomagistrála, vybudovaná na trati někdejší 
lesní železnice. Železniční trať fungovala od první 
poloviny minulého století z Nové Bystrice až po Oš-
čadnici a sloužila na přepravu dřeva, které se do té 
doby splavovalo po řece Bystrica. Oproti klasickým 
železnicím byl její rozchod pro lepší přizpůsobivost 
terénu, i kvůli nižším stavebním nákladům, užší – 
měl pouze 760 milimetrů. Při délce 38 km (tam 
a zpět) a převýšení 341 m se řadí k nenáročným 
cyklostezkám vhodným pro rodiny s dětmi.

Cyklostezka začíná u Kulturního domu v městě 
Krásno nad Kysucou. Na nábřeží řeky Kysuce 
jsou vytvořena parkovací místa – zde zaparkujte 
a obujte si kolečkové brusle nebo šlápněte do pe-
dálů, v zimě na běžky. Cyklostezka vede po levém 
břehu řeky Bystrica převážně lesním porostem. Na 
nástupních místech jsou vybudována parkoviště, 
celou trasu lemují lavičky, naučné tabule a mostky. 
Na cyklostezce a na druhém břehu řeky najdete 
bufety, dětská hřiště a jeden cykloservis. Na úrovni 
obce Klubina se vraťte na místní komunikaci a mů-
žete navštívit orloj ve Staré Bystrici. Na náměstí je 
několik informačních tabulí a je vidět i rozhlednu 

na Bobovci. Pokračujte směrem na Novou Bystrici, 
kde při obloukovém mostu před přehradou trasa 
končí. Podle zájmu můžete pokračovat dál – buď 
se zajet podívat na hráz přehrady, nebo odbočte 
vlevo do Vychylovky 725 m n. m. Po silnici proti 
toku řeky, v níž jsou vidět asi po 3 km Vychylovské 
prahy, pokračujte do Skanzenu Vychylovka.
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Asi bychom marně hledali stejně dlouhou cyklostezku, 
která by procházela kolem tolika zajímavostí:
• Nejstarší železobetonový most na Slovensku z roku 

1891 v Krásně nad Kysucou
• Mamut v životní velikosti v expozici Kysuckého
 muzea v Krásně nad Kysucou
• Betonové bunkry z 2. světové války na levém břehu 

řeky Bystrica v Krásně nad Kysucou a ve Zborově nad 
Bystricou

• Kostel Neposkvrněné Panny Marie ve Zborově nad 
Bystricou se čtyřmi desítkami vzácných okenních vitráží 
od Vincenta Hložníka 

• Slovenský orloj ve Staré Bystrici na náměstí sv. Michala
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ZA DŘEVĚNOU ARCHITEKTUROU TĚŠÍNSKÝCH BESKYD

Těšínské Beskydy jsou unikátní tradiční lidovou ar-
chitekturou dřevěných staveb. Do dnešní doby se 
zachovala řada usedlostí a dřevěných kostelů. Jsou 
součástí jedinečného souboru lidových sakrálních 
staveb v Moravskoslezských Beskydech postave-
ných v průběhu pěti staletí, který je vzhledem ke 
koncentraci, různorodosti a zachovalosti jednotli-
vých staveb považován za středoevropské unikum.
Z Mostů jeďte na Hrčavu s dřevěným kostel sv. 
Cyrila a Metoděje z roku 1936 s vyřezávanou 
křtitelnici. Na Hrčavě můžete dále navštívit 
trojmezí – místo, kde se setkávají 3 státy: Česko, 
Polsko a Slovensko. Z Hrčavy projeďte kousek přes 
polskou obec Jaworzynka do Bukovce. Z bývalého 
hraničního přechodu v Bukovci odbočte doprava 
a navštivte nejvýchodnější bod České republiky. 
Z malého parkoviště běžte pěšky po naučné stezce 
cca 15 minut. Z Bukovce pokračujte do Bystřice, 
kde se nachází kostel sv. Kříže z roku 1897. Z Bys-
třice je to jen kousek do Nýdku. Kromě návštěvy 
kostela sv. Mikuláše z roku 1576 se můžete vydat 
pěšky Rytířskou stezkou k rozhledně na vrcholu 
Čantoryje. Svou cestu za dřevěnými kostely ukon-
číte v Gutech u Třince, kde stojí nejstarší dochova-
ný dřevěný kostel na Těšínsku, kostel Božího těla 
z roku 1563. V rámci přejezdu z Nýdku do Gutů 
doporučujeme odbočku do Vendryně, kde můžete 

obdivovat unikátní technickou památku – vápenné 
pece, které byly v provozu až do roku 1965 a dnes 
jsou volně přístupné. Dřevěné kostely nejsou volně 
přístupné, nahlédnout do nich můžete během mší 
svatých nebo po telefonické dohodě s kostelní-
kem. Více na webu www.tesinskeslezsko.cz.

Dřevěný kostel sv. Cyrila a Metoděje: 
49°31'17"N, 18°50'02"E
Dřevěný kostel sv. Kříže: 49°38'13"N, 18°43'23"E
Dřevěný kostel sv. Mikuláše:
49°39'25"N, 18°45'36"E
Dřevěný kostel Božího těla:
49°39'46"N, 18°35'57"E
Trojmezí: 49°31'04"N, 18°51'05"E
Nejvýchodnější bod: 49°33'02"N, 18°51'33"E
Vápenné pece: 49°40'31"N, 18°43'07"E

AUTEM
ZA POZNÁNÍM
A HISTORIÍ
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JEDINEČNÉ ATRAKTIVITY KYSUC BĚHEM JEDNOHO DNE

Z Čadce se vydejte směrem na Kysucké Nové 
Město. Navštivte Kaštieľ Radoľa. Prohlídnout si 
můžete několik stálých expozicí – „Měšťanské 
bydlení na Kysucích“, „Odkaz Cyrilometodějské 
tradice“, „Svět alchymistů“ a především „Nejstarší 
dějiny Kysuc od mladšího paleolitu po středo-
věk“ s exponáty jako je stolička z mamuta, která 
se našla na Kysucích, různé úlomky pracovních 
nástrojů, keramika a jiné nálezy. Překvapením pro 
všechny návštěvníky je replika mamutího mláděte. 
Po prohlídce kaštieľa doporučujeme návštěvu 
Kysucké hvězdárny na opačné straně města, kde 
lze pozorovat aktivity na slunci, projít „Cestou 
planet“ nebo si prohlídnout geopark s horninami, 
které pocházejí z našeho regionu. Pokud se sem 
vrátíte i v pozdních večerních hodinách, můžete 
pozorovat noční oblohu.
Z Kysuckého Nového Města se vraťte do Krásna 
nad Kysucou, v centru města v kulturním domě 
je Vlastivědné muzeum s přírodovědnou expozicí 
plnou rostlin a zvířat, jejichž domovem byly či jsou 
Kysuce. Hlavní atrakcí je replika mamutí samice 
v životní velikosti.
Po prohlídce pokračujte směrem na Starou Bys-
trici. Na náměstí sv. Michala se nachází Slovenský 
orloj s unikátním astrolabem. Z náměstí je vidět 
i rozhlednu na vrchu Bobovec. Pokračujte směrem 

na Novou Bystrici, až do Vychylovky, část Chmúra, 
kde je Skanzen Vychylovka. Jestliže se vydáte na 
výlet v neděli, od května do října na vás čeká 
program s ukázkami tradičních činností běžného 
života Kysučanů. Svůj výlet můžete zakončit jízdou 
vláčkem po Historické lesní úvraťové železnici, 
která je součástí skanzenu.

Kaštieľ Radoľa: 49°17'42"N, 18°47'19"E
Kysucká hvězdárna: 49°18'26"N, 18°45'56"E
Vlastivědné muzeum: 49°23'42"N, 18°49'48"E
Slovenský orloj: 49°20'46"N, 18°56'13"E
Skanzen Vychylovka: 49°22'55"N 19°5'40"E



14 autem

JABLUNKOV – NEJVÝCHODNĚJŠÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY

V Jablunkově zahajte prohlídku v informačním 
centru u hlavní silnice na ulici Dukelské, získáte 
zde potřebné informace, propagační materiály 
a nakoupíte si i suvenýry. Pak se vydejte směrem 
k náměstí kolem budovy radnice, která byla posta-
vena ve vídeňském slohu. Naproti stojí bývalá vila 
Lorenczuků, ve které sídlí Archiv vojenské historie 
Těšínského Slezska (prohlídka po telefonické 
objednávce). Pokud vás vojenská historie zajímá, 
doporučujeme navštívit i Military centrum v neda-
lekém Návsí, kde si můžete prohlédnout vojenskou 
techniku a dokonce i objednat jízdu tankem! Na 
Mariánské náměstí si prohlédněte barokní sochu 
Imacullaty s kašnou a navštivte pobočku Těšín-
ského muzea; celkem jich je na Těšínském Slezsku 
devět! 
Po prohlídce města doporučujeme pěší procházku 
nedalekým okolím po 8 km dlouhé naučné stezce: 
„Příroda Jablunkovska“. Zajímavým relaxačním mís-
tem je areál městského lesa v blízkosti řeky Olše. 
Kromě dřevěného amfiteátru, ve kterém se vždy 
první víkend v srpnu koná mezinárodní festival 
Gorolski święto, zde najdete i parčík s lavičkami 
a malou rozhlednou. Procházka kolem Olše vás 
navíc zavede až do „Ameryky“ – obnoveného hote-
lu z první poloviny minulého století s koupalištěm 
a největší dětskou hernou pod střechou.

Jablunkovské informační centrum:
49°34'28"N, 18°45'43"E
Mariánské náměstí a Muzeum Těšínska: 
49°34'35"N, 18°45'48"E
Městský les s malou rozhlednou:
49°34'31"N, 18°46'20"E

JABLUNKOV A ČADCA, DVĚ MĚSTA
NA ČESKO-SLOVENSKÉ HRANICI
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ČADCA

V centru Čadce u řeky Kysuca navštivte sídlo 
Kysuckého muzea, které má v regionu další čtyři 
pobočky. V čadčanském muzeu jsou pro vás připra-
veny dvě stálé expozice: „Historie Kysuc“ a „Člověk 
na Měsíci“ věnovaná americkému astronautovi 
původem z Kysuc Eugenovi A. Cernanovi, který 
je zatím posledním člověkem, jenž stál na Měsíci. 
Další vaše kroky můžou směřovat do samotného 
centra, na Matiční náměstí s kulturním domem, 
který je volně přístupný a vy můžete např. obdi-
vovat výstavy instalované ve vnitřních prostorách. 
Pak projdete Palárikovou ulicí s řadou příjemných 
kavárniček a několika zachovalými historickými 
budovami a fontánami na Náměstí slobody, kde 
navštívíte informační turistické centrum a galerii. 
Hned vedle se nachází barokní kostel z roku 1735 
zasvěcený sv. Bartoloměji. Vstup do kostela lemuje 
alej chráněných líp malolistých se zajímavými ka-
mennými sochami Jana Nepomuckého a sousoším 
„Oplakávání Krista na Kalvárii“.
Po prohlídce města můžete pěšky vyrazit k přírod-
ním zajímavostem Čadce, k minerálním pramenům 
Bukovskému a Vojtovskému. Nejkratší přístup 
k prvnímu začíná cestou, která vede z Náměstí 
slobody přes most k nákupnímu centru Tesco. Od-
tud cestou k přejezdu bývalé železniční vlečky na 
začátek místní časti Bukov. Odtud je to k prameni 

asi 15 minut chůze. Vojtovské minerální prame-
ny jsou tři a přístup k nim je od konečné MHD 
„Čadca Vojty“. Trasa je popsána v pěších výletech 
na předcházejících stranách.

Kulturní a informačním centrum města Čadca: 
49°26´17´´N, 18°47´25´´E
Kysucké muzeum: 49°26'24"N, 18°47'23"E
Bukovský pramen: 49°26'37"N, 18°48'21"E
Vojtovské prameny – výchozí bod Vojty: 
49°24'17"N, 18°47'12"E
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ZEMĚDĚLSKÝ DVOREK
V DOLNÍ LOMNÉ

V Dolní Lomné, v blízkosti pralesa Mionší, funguje 
ve stylovém srubu od roku 2014 nové informační 
centrum a je tak trochu netypické!
• Návštěvníky vítá vyřezávaný Franta Šiška 
(imaginární občan Dolní Lomné z písničky Milionář 
od Jarka Nohavici).
• Součástí je dětský koutek s hopsadly, houpačka-
mi, skluzavkami aj.
• Blízký zemědělský dvorek s kolibou nabízí 
ukázky a ochutnávky tradičního zpracování ovčího 
mléka a výstavku salašského vybavení. Největší 
atrakcí je možnost zblízka vidět, pohladit si či 
krmit ovce, kozy, králíky, slepice, krávu s telátkem, 
husy, kachny, prasata. Nechybí ani včelín a postup-
ně přibude jezevec.

POZNÁVEJTE S DĚTMI 
KOUZLO TĚŠÍNSKÝCH 
A KYSUCKÝCH BESKYD

VEZMĚTE DĚTI NA HORY

V Těšínských Beskydech je řada možností, kam vzít 
malé turisty na jejich první výlet! Navíc předností 
této části Beskyd je velká koncentrace turistických 
chat. Vybrali jsme pár tipů na krátké výlety, na 
kterých si mrňata otestují šlapání do kopce, které 
je určitě bude víc bavit, když jim slíbíte nějakou tu 
odměnu na chatě. Začátek tras je na parkovišti.

• Z Bukovce k nejvýchodnějšímu bodu – 0,5 km 
po naučné stezce z odstavné plochy (1 km od 
hraničního přechodu), stoupání – po rovině
• Z Třince od horní stanice lanovky na Javorový 
(jednosedačka) k chatě na Javorovém – 0,6 km po 
zelené značce, stoupání 56 m
• Z Mostů u Jablunkova na chatu Studeničné – 
1,6 km po červené značce ze Skiareálu a hotelu 
Grůň, stoupání 162 m
• Z Dolní Lomné na chatu Kamenitý – 1,9 km po 
modré značce od autobusové zastávky „Doubrava“, 
stoupání 255 m
• Z Hrádku na chatu Filipka – 1,9 km po zelené 
značce od chaty Hrádek, stoupání 120 m, možno 
s kočárkem
• Z Hrčavy na Trojmezí – 2,2 km po žluté, pak 
zelené značce, klesání 127 m, stoupání 88 m. 
Možno pokračovat zpět přes Polsko: 3,3 km po 
žluté značce, stoupání 150 m, vhodné pro kočárky. 
Občerstvení 1 km od Trojmezí na polské straně.
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• Z Oščadnice od horní stanice lanovky Velká 
Rača pěšky na vrchol Velké Rače s vyhlídkovou 
věží a turistickou chatou – 2,8 km mírného stou-
pání po zelené značce, stoupání 301 m.
• Z Rakové-Korcháň na Velký Polom – po modré 
značce od konečné zástavky autobusu
• Ze Zákopčí-Majer na Petránky k rozhledně – 
3 km od kostela po modré značce, případně 
1,5 km z osady u Rulcov 
• Z Čadce k Bukovskému prameni – 2 km od 
železniční zastávky asfaltovou cestou přes zahrád-
kářskou kolonii.

STEZKA KRAJINOU
DÁVNÝCH HORALŮ

Nová naučná stezka začíná u informačního centra 
na parkovišti k naučné stezce Mionší v Dolní Lom-
né. Trasa má cca 4 km a 7 zastavení. Pro děti jsou 
v IC k dispozici pracovní listy a návštěvníci stezky 
si mohou doplňkové informace „stáhnout“ pomocí 
tzv. QR kódů.
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ZA ŘEMESLEM
DO DŘEVĚNKY NA FOJTSTVÍ
V dřevěnce na Fojtství v Mostech u Jablunkova, 
kde sídlí Gorolské turistické informační centrum, je 
pro návštěvníky každý prázdninový čtvrtek připra-
ven zajímavý program.
Střídají se zde čtvrtky, kdy probíhají dny s ře-
meslem – do dřevěnky přijdou lidoví řemeslníci 
a kuchaři a každý, kdo se dostaví od desíti do tří, 
je může pozorovat při práci. A to není vše! Všichni 
si můžou pod vedením řemeslníků zkusit něco 
vyrobit a každý kdo absolvuje všechna stanoviště, 
bude zařazen do slosování o ceny. Komu během 
tvůrčích dílen vyhládne, může ochutnat regionál-
ní specialitu, která se bude před očima diváků 
připravovat nebo si opéct párek na ohni. Ostatní 
prázdninové čtvrtky můžou návštěvníci v dřevěnce 
zasednout ke stolu s jedním zručným řemeslníkem 
a vyrobit si drobný suvenýr. Vlastní zručnost si 
může vyzkoušet každý – děti, dospělí i senioři.

TVŮRČÍ DÍLNY PRO DĚTI V ČADCI

Před Vánocemi a Velikonocemi se pravidelně 
v prostorách kulturního domu v Čadci konají tvůrčí 
dílny pro děti, během nichž si děti vyrábějí ozdoby 
vhodné k daným svátkům. Používají při tom tradič-
ní i moderní techniky. 
V Galerii Čadca jsou pravidelně během celého roku 
připravované dílny pro děti. Děti se při tvorbě 
inspirují díly umělců, kteří právě vystavují v pro-
storách galerie. Také se zde konají ukázky tvorby 
a zdobení tradičních výrobků z regionu. Děti zde 
mají možnost vyzkoušet si různé techniky pod 
dohledem zručných řemeslníků.

PROMÍTÁNÍ POHÁDEK

V domu kultury v Čadci je pro malé návštěvníky 
připraveno pravidelné víkendové promítání pohá-
dek. O prázdninách se zase návštěvníci můžou tě-
šit na dva týdny promítání pod hvězdami! V říjnu 
je dětem věnován divadelní festival Divadlo a děti. 
Každoročně si děti mohou prohlédnout spoustu 
divadelních představení od klasických pohádek až 
po moderně zpracované divadelní hry.
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AKTIVNÍ ZÁBAVA
PRO CELOU RODINU

Máte už dost pěších či cyklo výletů a autem jste 
už projeli celé česko-slovenské příhraničí? Pak 
pojďte s námi objevovat zábavné areály a dopřejte 
i vašim dětem něco adrenalinového. Náš region na 
hranici nabízí řadu zajímavých atraktivit. Najdete 
jich spoustu jak na české, tak na slovenské straně. 
Děti se u nás nebudou nudit!
V Mostech u Jablunkova ve Skiareálu a na Velké 
Rači v areálu Snowparadise se svezte na horské 
vozíkové dráze nebo si užijte jedinečný sjezd na 
laně! V Mostech ho nazývají „Gorolšus“ a na Rači 
„Karolšus“, ale vždy se jedná o perfektní jízdu, 
jejíž rychlost si sami regulujete. A na zklidnění si 
pak už jen budete užívat skákání na trampolínách, 
střelbu z luku nebo pohyb v koulích na vodě, tzv. 
aquazorbing. 
Dalším zajímavým tipem pro větší i malé děti je 
sportcentrum Gajuz v Oščadnici s bohatým letním 
programem. Užijí si zde např. elektrická autíčka, 
čtyřkolky, horské káry, koníky na kolečkách apod. 
Na české straně zase můžou vaše kroky s dětmi 
zamířit do Bukovce do Kempalandu a užít si mimo 
jiné jízdu korytem – summertubing a nejen to!

Dalším lákadlem spíše už pro větší děti je jízda 
na koloběžkách. Užijí si ji naplno opět v Mostech 
u Jablunkova a v Oščadnici. Zatímco v Očšadnici 
ve Snowparadise nebo ve Sportcentru Gajuz mů-
žou zkoušet, jak rychle se dá sjet v létě sjezdovka, 
v Mostech je využití více turistické. Koloběžky si 
zájemci půjči na chatě Skalka nebo Severka a vybe-
rou si variantu sjezdu po turistických nebo cyklotu-
ristických značkách nebo jen tak po lesních cestách 
a koloběžky pak vrátí pod kopcem.

Zábavu a legraci nabízejí dvě dětská krytá hřiště! 
V hotelu Stará Ameryka v Jablunkově děti čeká 
bazén plný kuliček, prolézačky, lezecká stěna, 
obrovské kostky, houpačky nebo si zajezdí na od-
rážedlech a jízdních kolech. V dětském zábavném 
centru Kinderco v Čadci najdou naši nejmenší 
návštěvníci každý den speciální program a navíc se 
můžou vyřádit v bazénu s kuličkami, na sklu-
zavkách, prolézačkách, trampolínach, odrážadlech, 
kolotoči a mnoho dalších atrakcích. Pro děti jsou 
v obou centrech připraveny i animační progra-
my a cvičení. Věřte, že jedna návštěva dětských 
zábavních center v Jablunkově nebo Čadci určitě 
nebude stačit!

V parných letních dnech určitě přijde vhod „kou-
pačka“. Miniaquapark v Mostech u Jablunkova či 
letní koupaliště s tobogánem v Jablunkově jsou 
k tomu přímo ideální! A pokud se náhodou zkazí 
počasí, pro všechny je zde krytý bazén v Čadci, 
s další wellness nabídkou a zábavnými akcemi.
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UPRAVOVANÉ BĚŽECKÉ TRASY 
NA ČESKO-SLOVENSKÉ HRANICI

V Mostech a okolí je upravováno 44 km běžec-
kých stop. Za dobrých sněhových podmínek je 
upravována běžecká stopa z Jablunkova (od čer-
pací stanice) přes Skiareál v Mostech, Studeničné, 
Gírovou až na Komorovský Grůň. Odtud lze poho-
dlně na běžkách pokračovat až na Hrčavu – není 
upravováno. Specialitou je osvětlený tréninkový 
běžecký okruh v bezprostřední blízkosti skiareálu 
v Mostech měřící 800 m.
V případě horších podmínek je nutné trasu rozdě-
lit na menší okruhy:
11,8 km Ski areál Mosty – Górka – Vitališov – 
Jablunkov
9,6 km Ski areál Mosty – Tunel – Celnice – Tunel 
– Studeničné – Tunel – Ski areál
15,9 km Studeničné – Gírová – Komorovský Grůň 
– Zajavoří – Bukovec – Dílek – Komorovský Grůň – 
Gírová – Studeničné

Další info:
Stav údržby běžeckých tras:
www.skimosty.cz,
http://beskydska-magistrala.msregion.cz/zima,
www.regionkysuce.sk

NA BĚŽKÁCH

MEZINÁRODNÍ STOPA ZDRAVÍ

V oblasti tzv. Kysuckého trianglu, který tvoří obce 
Čierne – Svrčinovec a Skalité je upravovaná
45 km dlouhá běžkařská trasa. Vede ze Skalitého 
na Trojmezí, přes Svrčinovec na Tři kopce a zpátky 
na Skalité. Nejnižší bod je ve Svrčinovci (436 m n. 
m.) a nejvyšší na vrchu Liesková nad Skalitým (836 
m n. m.). Jedná se o okruh, takže začít můžete 
kdekoli – např. na Půlgruni nebo Markově nebo na 
Svrčinovci. 
Trasa: Skalité, bistro Snežienka v části Serafínov 
– SK–PL hranici – hřeben Poľany – vrch Kykula – 
osada Rieka – potok Čadečka – Trojmezí (Česko) – 
v dolině potoka se trasa otáčí zpátky na Slovensko 
– Kozové vršky – údolí Čierného potoka – Markov 
a Půlgruň – Svrčinovec – hřebenovka Stankovo 
a Tri kopce – Vrchol Lieskova – okolo masívu Osol-
ného – Vreščovské sedlo – bistro Snežienka.
Skalité, bistro Snežienka: 49°30'1.699"N, 
18°58'7.501"E

BONBONEK NAVÍC:
BYSTRICKÁ MAGISTRÁLA

Jak už bylo dříve uvedeno na straně 10, dolinou 
Bystrice z Krásna nad Kysucou do Nové Bystrice 
vede cyklostezka, která je v zimě za dobrých sně-
hových podmínek strojově upravována!

Další info: Krásno nad Kysucou – kulturní dům – 
49°23'43.414"N, 18°49'46.601"E
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ROZHLÉDNĚTE SE
DO SVĚTA

Řada z vrcholů hor na české i slovenské straně hranice nabízejí 
krásné výhledy. Není proto divu, že na mnohých z nich jsou po-
staveny rozhledny, ze kterých lze pouhým okem pozorovat nejen 
blízká pohoří, ale také nejvyšší hřebeny celých Moravskoslezských 
Beskyd, Malé a Velké Fatry, Roháčů i Tater. K návštěvě vás zvou 
na české straně tři rozhledny a na Slovensku jich je pět, z nichž 
tři najdete na známém javornickém hřebeni. Nejvyšší je se svými 
29 m rozhledna na Čantoryji, nejnižší je čtyřmetrová vyhlídková 
plošina na Velké Rači. Ta je ale nejvýše stojící – vystoupat k ní 
musíte až do výšky 1236 m n. m. Symbolicky obě stojí na hranici 
– jedna na česko-polské, druhá na slovensko-polské.

Název rozhledny Stát
Stojí na ka-
tastru obce

Nadmoř-
ská výška

Výška 
rozhledny

GPS Přístupnost

Na Velké Rači SR Oščadnica 1236 4
49°24'47"N, 
18°58'09"E

Volně přístupná, 
zdarma

Na Stratenci SR Makov 1055 7
49°18'54"N, 
18°20'06"E

Volně přístupná, 
zdarma

Na Kamenitém – tzv. 
Mikovčáková rozhledna

SR
Dlhá nad 
Kysucou

834 8
49°21'52"N, 
18°38'11"E

Volně přístupná, 
zdarma

Tetřev pod Velkým 
Polomem

ČR Dolní Lomná 944 10
49°30'39"N, 
18°41'47"E

Volně přístupná, 
zdarma

Na Marťákovém kopci SR
Zákopčie – 
Petránky

854 14
49°22'36"N, 
18°43'55"E

Volně přístupná, 
zdarma

Na Bobovci SR Stará Bystrica 723 17
49°20'26"N, 
18°56'51"E

Volně přístupná, 
zdarma

Na Kozubové – kaple 
sv. Anny

ČR Milíkov 982 18
49°34'17"N, 
18°40'29"E

Klíč v chatě Ko-
zubová, zdarma

Na Velké Čantoryji ČR Nýdek 995 29
49°40'43"N, 
18°48'16"E

Otvírací doba, 
placená

Více na www.jablunkovsko.cz, www.e-kysuce.sk
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LEDEN
• Gorolský bál – mezinárodní 
folklorní přehlídka a bál v krojích
• Novoroční Tříkrálový koncert
• Osobnost Kysuc

ÚNOR
• Prázdninové čtvrtky v dřevěn-
ce aneb „Vyrob si svůj suvenýr“
• Zimní přechod Javorníků 
• Dětský masopustní karneval 
• Masopustní průvod městem 
v podání folklorních souborů 
působících při KIC 

BŘEZEN
• Prázdninové čtvrtky v dřevěn-
ce aneb „Vyrob si svůj suvenýr“
• Velikonoční trhy 
• Velikonoční koncert 
• Den učitelů 
• Slavíci Kysuc – regionální 
soutěžní přehlídka dětského 
hudebního folkloru 

DUBEN
• Jaro a Velikonoce – ruční dílny 
pro veřejnost
• Andersenova noc 
• Čadčianska desítka – tradiční 
lesní běh 
• Palárikova Raková – Čadca 
– národní soutěžní divadelní 
přehlídka ochotnických souborů 
• Otevření letní turistické sezo-
ny – 100 jarních kilometrů 
• Stavění májky 

KVĚTEN
• Den dětí
• Čadca fandí hokeji – přímé 
přenosy zápasů z MS v hokeji 
• Den matek – slavnostní pro-
gram věnovaný matkám 

ČERVEN
• Den dětí – cyklus sportovních 
a kulturních akcí pro děti 
• Kysucký maratón 
• Grand Slam Beach Tour – 
turnaje v plážovém volejbalu 
• Čadčianské kulturní léto 
– nedělní sportovní, kulturní 
a společenské akce pro širokou 
veřejnost na Matiční náměstí. 
• Jánské ohně – tradiční akce 
s bohatým programem, pálením 
Jánské vatry, vaření guláše 
a pečení „polesníků“
• Kubánská noc 

TRADIČNÍ AKCE V MOSTECH 
U JABLUNKOVA A V ČADCI

ČERVENEC
• Dny s řemeslem v dřevěnce
• Prázdninové čtvrtky 
v dřevěnce aneb „Vyrob si svůj 
suvenýr“
• Řezbářský plenér u Jakuba
• Dřevařská soutěž na Grůni
• Kino pod hvězdami – prázd-
ninové promítání pro malé 
i velké diváky
• Letní škola plavání 

SRPEN
• Dny s řemeslem v dřevěnce
• Prázdninové čtvrtky 

akce v Mostech 
u Jablunkova

akce v Čadci
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v dřevěnce aneb „Vyrob si svůj 
suvenýr“
• Vatra vzájemnosti na Polomu
• Neznáme se? Poznejme se! – 
obecní slavnosti
• The Best of GSB Tour – finálový 
turnaj v plážovém volejbalu na 
Matiční náměstí 
• Letní přechod Javorníků 
• Revival night – hudební festival 
• Drotárske chodníky – tradiční 
turistický pochod 
• Bartolomějský jarmark, 
Festival Drôtománia – největ-
ší městská událost s bohatým 
programem 
• Hokejbalový turnaj o pohár 
primátora 

ZÁŘÍ
• Jarmark na Studeničném
• Dálkový cyklo/turistický po-
chod Mánesovou stezkou
• Město otevřené umělcům – 
koncerty, výstavy a jiné umělecké 
aktivity domácích umělců 
• Kysucká hodinovka – běh 
• Běh na Velkou Raču 

ŘÍJEN
• Pouť sv. Hedviky 
• Divadlo a děti – festival divadla 
pro děti a mládež 
• Etnofilm Čadca – mezinárodní 
filmový festival 

• Ukončení letní turistické 
sezony 
• Jurinova jeseň – Kysucký 
festival duchovní tvorby 

LISTOPAD
• Adventní a vánoční dekorace
• Běh na Husárik 
• Večer díků – benefiční kon-
cert pro kysucké nemocnici 
• Magnificat – festival duchovní 
písně 

PROSINEC
• Adventní koncerty
• Mikuláš a rozsvícení 
vánočního stromu
• Horský běh na Skalku
• Janošíkovy Kysuce – lite-
rární soutěž 
• Kysucké Vánoce v Čadci 
– cyklus vánočních programů 
(Mikuláš, trhy, koncerty…) 
• Štěpánský pohár – fotba-
lový turnaj

Podrobné informace o akcích na česko-slo-
venském pomezí hledejte na stránkách:

www.gotic.cz | www.jablunkovsko.cz
www.mestocadca.sk | www.e-kysuce.sk 
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Gorolské turistické informační centrum
Mosty u Jablunkova 381, Česko
Dřevěnka na Fojtství
+420 558 341 586, +420 603 825 226
GPS: 49°31'35.566"N, 18°45'11.604"E
www.gotic.cz

ČESKO

SLOVENSKO
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Informační centrum, Galérie Čadca
Čadca, Námestie Slobody 30
(budova MsÚ), Slovensko
+421 417 630 014, +421 915 822 646
GPS: 49°26'17.3"N, 18°47'24.9"E
www.mestocadca.sk
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