Novinky z Jižního Valašska | Léto 2014
Dětský den 28. 6. 2014
Odměňte své ratoleti na konci školního roku nezapomenutelným
zážitkem! Čeká na ně den plný zábavy, her a pohybu. Nebude chybět
zumba, pétangue, atrakce jako laserová a airsoftová střelnice,
lukostřelba, americká foukačka, hod podkovou na cíl či kostičky. Děti
si budou moci vyzkoušet golf, adrenalinovou skluzavku, jízdu na elektrických a dětských kolech od firmy BiFu, zúčastnit se tvořivých
výtvarných dílniček DDM Luhačovice, nebo si prohlédnout zvířátka
vyrobená z kovového odpadu v tzv. Kovozoo. V zóně krásy na ně čeká
malování na obličej či masáže rukou shiatsu. Jako bonbonek organizátoři Dětského dne připravili autogramiádu hokejistů PSG Zlín.
Dětský den bude probíhat od 10 do 16 hodin na hřišti u hotelu Vega
Pozlovice. V případě deštivého počasí se akce nekoná.

Valašské kumštování 25.-29. 6. 2014
Na Dolním náměstí ve Valašských Kloboukách budou od čtvrtka do
neděle tvořit svá díla řezbáři, sochaři, malíři, keramici a další výtvarníci pro potěšení návštěvníků Valašského kumštování.
Přijďte si shlédnout vystoupení folklórních souborů, cimbálových
muzik, rockových kapel, folkových skupin a divadelních souborů.
Připraven je také doprovodný zábavný program pro děti se spoustou
soutěží ve Valašskoklobouckém podnikatelském centru v Zákostelí.
Více informací o akci naleznete na www.kumstovani.cz

Vizovické trnkobraní
22.-23. 8. 2014
Další ročník největšího valašského hudebního svátku je zde!
Představí se kapely a zpěváci jako Kryštof, Tomáš Klus, Mandrage, Tři
sestry, Aneta Langerová, Mig 21, Wohnout, Monkey Business,
Desmod, Inekafe, Visací zámek, Fleret, Koblížc!, Adam Mišík, Lenny a
další. Samozřejmě nebude chybět také tradiční soutěž v pojídání
švestkových knedlíků.
Místo konání: areál likérky Rudolf Jelínek Vizovice
Více informací na www.vizovicketrnkobrani.cz

Další kulturní akce pořádané na Jižním Valašsku
Na Jižním Valašsku se stále něco děje. Zde nabízíme několik dalších tipů, kam vyrazit v létě:
20.-22. 6. 2014
21. 6. 2014
21. 6. 2014
25.-29. 6. 2014
26.-29. 6. 2014
27. 6. 2014
28. 6. 2014
28. 6. 2014
5. 7. 2014
3.-6. 7. 2014
5. 7. 2014
10.-13. 7. 2014
12.7.2014
13. 7. 2014
14.-18. 7. 2014
25. 7. - 12. 9. 2014
28. 7. - 8. 8. 2014
15. 8. 2014
16. 8. 2014
17. - 23. 8. 2014
24. 8. 2014
30. 8. 2014
29.-31. 8. 2014
6.-7. 9. 2014
6. 9. 2014
12. 9. 2014
13. 9. 2014

Hore Provodovem 2014 – přehled verbířů ze Zálesí
Farmářský trh ve Fryštáku
Všeminění – dětský den se zábavným programem ve Všemině
Valašské kumštování – festival umění ve Valašských Kloboukách
Luhovaný Vincent – 5. ročník multižánrového festivalu v Luhačovicích
Vítání léta – disco show v areálu Pod Strání v Bylnici
Svátek sborového zpěvu – Kostel sv. Rodiny Luhačovice
Ovčácký den na Valašsku – Prlov
Brumovská Kulišárna – tradiční středověký den na brumovském hradě
Pivní slavnosti – Rybářská chata na Luhačovické přehradě
Park Párty – den plný hudby a sportu ve Slavičíně
XII. Masters of Rock – areál likérky Rudolf Jelínek Vizovice
AVON pochod proti rakovině prsu – kolem Luhačovické přehrady
Luhačovická pouť 2014 Luhačovice
Festival Janáček a Luhačovice, 23. ročník
Vizovické zámecké kulturní léto – klasická hudba
Akademie Václava Hudečka – série houslových koncertů v Luhačovicích
Hradfest – hudební festival – účinkují např. Iva Bittová + Čikori a Ivan Hlas Trio
Food Festival Luhačovice – gurmánský festival s přehlídkou hotelové kuchyně
Festival Divadelní Luhačovice
Pohádkový hrad – akce pro děti a jejich rodiče na brumovském hradě
Rozmarné loučení s létem – Luhačovice
Barum Czech Rally Zlín
Podzimní rybářské závody pro dospělé – Luhačovická přehrada
Hradní tóny – tradiční hudební festival duchovní hudby na brumovském hradě
Vizovické zámecké kulturní léto Aloise Háby – 47. ročník festivalu klasické hudby
Strašidelný hrad – Strašení na hradě trochu jinak než obvykle – Brumov-Bylnice

Přes Cyklopointy
k informačním centrům
Síť CykloPointů, která se táhne napříč Jižním Valašskem, se letos podařilo doplnit o osm nových míst, na kterých si můžete prohlédnout
velkoformátovou mapu kraje, utáhnout šroubky a seřídit kolo na další
cestu nebo v klidu ve stínu sníst řízky, které jste si s sebou vzali
z domova. Kromě toho si tu můžete na další cestu vzít mapu a vytipovat výlety po Jižním Valašsku, na které se vydáte příště. Valašská příroda totiž láká k objevování.
Jižní Valašsko – Kraj s otevřenou náručí letos také vybavuje svá
infocentra. Na patnácti místech jsme nainstalovali obrazovky s prezentací, která představuje krásnou krajinu i akce, které se u nás dějí.
Kromě toho je v rámci vybavování informačních center připravena také
kompletní řada turistických map a infomateriálů, která žádnému cestovateli nedovolí zabloudit.

