
 

28.
VÝZNAMNÁ AKCE VSETÍNSKA

Česká republika

14. - 21. 7. 2018

MĚSTO VSETÍN
ve spolupráci 

        s odbory oblasti 
KČT Valašsko-Chřiby 

a TJ Zbrojovka Vsetín odbor turistiky 
 

90 let chaty Vsacký Cáb

 
 

Vážení přátelé dobré turis-
tiky, krásné přírody a přátel-
ských vztahů, 

každý rok se už od října za-
číná připravovat velký svátek 
turistů, v roce 2018 už to bude 
28. ročník Mezinárodního týd-
ne turistiky na Valašsku. Díky 
skupině zkušených a nadše-
ných pracovníků z řad turistů 
i úředníků budete opět zvá-
ni k putování naším blízkým 
i vzdáleným okolím a ve Vsetí-
ně budete trávit chvíle volna 

a zaslouženého odpočinku. Ještě nevím, kudy přesně pove-
dou trasy, ale určitě vás zavedou k hradu Brumov, už tradičně 
pojedete na Slovensko a oblíbené opékání buřtů se přesune 
do jednoho z údolí Vsetína. Velmi zajímavá trasa bude ve Va-
lašském Meziříčí, která vám představí muzeum řeznictví. 
A na večírku bude opět překvapení – i pro mne.

Pravidelní návštěvníci už vědí, že se ve Vsetíně v horku dá 
zajít na koupaliště a v chladu na krytý bazén. Odpoledne mů-
žete navštívit některou z expozic našeho zámku a večer se 
pokochat pohledem na nebe z hvězdárny. Děti určitě uvítají 
návštěvu Džungle a dospělí si vyberou z bezpočtu kaváren, 
cukráren a restaurací. 

Vsetín Vám prostě má určitě co nabídnout i v době, kdy 
budete odpočívat mezi túrami nebo budete chtít aspoň trochu 
poznat město, do kterého jste přijeli.

Těším se na setkání s Vámi a věřím, že Vaše rozhodnutí, 
přijet na 28. Mezinárodní týden turistiky na Valašsku bude pa-
třit mezi ta dobrá, na která se dlouho vzpomíná. 

S přátelským pozdravem

                   
            Mgr. Ing. Jiří Růžička

SLOVO STAROSTY POHLEDY DO REGIONU

hrad BrumovPulčinské skály 

Manínská úžina

náměstí Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí

Vsacký Cáb okolí Vsetína

Súlovské skály



Sobota  14. 7. • Příjezdy od 8 do 22 hodin.
  • Prezence v budově MěÚ, Svárov 1080,   
     Vsetín.
  • Slavnostní zahájení MTTV v Domě kultury 
     v 19:30 hod.

Neděle 15. 7. • Pulčínské skály - perla Valašska
     Mapa KČT č. 95 nebo SHOCART č. 471

Pondělí 16. 7. • Jižním Valašskem kolem hradu Brumov
     Mapa KČT č. 93 Vizovické vrchy 
 
Úterý 17. 7. • Z Manínské úžiny přes Súlovské skály do   
    Hričovského Podhradí
    Mapa KST č. 157

Středa 18. 7. • Okolo Valmezu za valašskú klobású
    Mapy KČT č.60 a 96

Čtvrtek 19. 7. • Puszkailerovou cestou na Vsacký Cáb
     Mapa KČT č. 95

Pátek 20. 7. • Okruh ze Vsetína pohodově do Vsetína -   
    nad Janišovem vzplane vatra
     Mapa KČT č. 94 nebo SHOCART č. 471

Sobota 21. 7.  • Odjezdy do 10 hodin, možnost individuálního   
       plnění městských tras.

Pro všechny dny budou vyznačeny trasy 10 - 15 km a 20 - 30 km. 
• Podrobný popis tras s mapkou získají účastníci u prezence.

PROGRAM

Účastníci splní v průběhu MTTV oblastní turistické odznaky 
(OTO) “Valašsko“  a „Flóra a fauna Moravskoslezských Beskyd 
a Valašska“. Dále jsou připraveny městské turistické akce IVV 
“Vsetínské panorama“ a Putování valašským městem Meziříčí.

http://mttv.unas.cz  
https://www.mestovsetin.cz - Volný čas - sport a turistika

Startovné: registrační poplatek 45 Kč, děti do 15 let 25 Kč.   
  Za každou akci na kartu Eurobeds nebo KST  
  25 Kč, bez karty 30 Kč, děti do 15 let 5 Kč. 
  Účast na vlastní nebezpečí. Všichni účastníci  
  MTTV mají zajištěno úrazové pojištění. 
  Na Slovensko doporučujeme cestovní pojištění.

Ubytování: Dle dispozic na přihlášce.
  Zvýhodněné ubytování se poskytuje den   
  před túrou a den po ní.
  Účast na akcích je možná i bez ubytování.

Doprava: Na náklady účastníka, zájezd na Slovensko  
  za sníženou cenu.

Odměny: Pamětní list, odznak MTTV, razítka IVV do   
  záznamníků, na požádání příležitostná razítka  
  do vandrbuchů.
  
Informace a přihlášky od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018: 
  Květuše Nepožitková, 
  tel.: 571 491 332
  e-mail: kvetuse.nepozitkova@mestovsetin.cz
   
  Ing. Helena Volková (AJ),  
  tel.: 571 491 513
  helena.volkova@mestovsetin.cz

  Zasílací adresa:
  MěÚ Vsetín, OŠaK, Svárov 1080, 
  755 01 Vsetín

INFORMACE


