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Valašské kopce a kotáry jsou 
sice krásné a malebné, ale pro 
některé méně sportovně založe-
né cyklisty mohou být také pěkně 
náročné a zrádné. Abyste si do-
kázali krásy Beskyd a Javorníků 
pořádně užít a během vašich cy-
klotoulek toho objevit co nejvíce, 
nově vám nyní nabízíme možnost 
zapůjčení elektrokol Bergamont 
s dostatečným výkonem na ce-
lodenní výlety. 

Spojili jsme se s konceptem Kolov-
na, a proto dokážeme nabídnout 
ke kolům skvělý servis a řadu dal-
ších služeb.
A protože do všeho jdeme vždy na-
plno, rozhodli jsme se pro kultovní 
německou značku kol Bergamont 
s jejich špičkovými modely E-Re-
vox Sport 2020, které jsou nadu-
pané nejnovějšími technologiemi. 
Poslední generace motoru a bate-
rie Bosch vám zaručí nejen skvě-

lý výkon, ale především možnost 
celodenního výletu. 29palcová 
kola jsou nejen rychlá po rovných 
úsecích, ale zároveň vám v terénu 
pomohou lépe zdolávat nerovnosti. 
Široké pláště pak zaručují pohodl-
né a bezpečné svezení na všech 
površích a terénech. 
Takže stačí jen vyrazit. Pro naše 
ubytované hosty nabízíme slevu 
10 % bez nutnosti platit kauci.
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Půjčovna elektrokol
Kolovna Na kraji lesa



Všechno to přišlo tak strašně 
moc rychle. Ještě v pátek jsme 
mohli mít otevřeno a v sobotu 
přišla další nařízení o uzavření 
restauračních provozů. My jsme 
měli plné hrnce navařeného jíd-
la, vymyšlený nový jídelníček 
a plné sklady zásob. Prostě při-
praveni na začínající sezónu. 
Chvíli jsme to zkoušeli s výdejním 
okénkem, ale nakonec jsme ve 
středu ze zbytků surovin, které by 
se zkazily, navařili jídlo pro místní 
státní a městskou policii a restau-
raci i penzion uzavřeli. Asi týden 
jsme jen smutně seděli a dívali se 

na prázdnou restauraci, kuchyni 
a bylo nám moc líto, že i přes skvělé 
počasí nemůžeme nikomu na tera-
se udělat nějaké skvělé espresso 
s domácím dezertem nebo zahřát 
dobrou polévkou. Denně jsme sle-
dovali, jak se situace vyvíjí, ale po 
týdnu zmatečných vládních naříze-
ní jsme to vzdali a rozhodli se ote-
vřít alespoň na víkendy náš Lesní 
Bufet. Lesní Bar jsme předělali na 
výdejní okénko, dořešili chlaďák na 
pivo, zapojili kávovar a rozhodli se 
to zkusit. A bylo to skvělé. Nejdříve 
jsme si mysleli, že jen doprodáme 
pivo, se kterým si dalo spousta lidí 

práci, aby ho uvařili a nám bylo 
líto ho po záruce vylít. Nachystali 
jsme chleby s domácí škvarkovou 
pomazánkou, upekli koláče, na-
koupili špekáčky, kelímky i dezin-
fekci a čekali na první návštěvníky. 
A tak to šlo jeden víkend, pak další 
a další a zjistili jsme, že je to moc 
fajn. Že jste za námi chodili a byli 
jste rádi, že si dáte pivko, sednete 
na trávu, opečete špekáčky nebo 
dáte chleba s paštikou a budete 
se alespoň na chvíli cítit, že svět je 
ještě v pořádku. Děkujeme Vám za 
tuto podporu. 

Jak jsme zvládli koronakrizi



Planeta Země se točí a svět se ne 
a ne zastavit. Stejné je to i u nás. 
Někdy se lidé rozhodnou hledat 
štěstí jinde a naopak jiní zase 
zkoušejí hledat své místo v naší 
restauraci. A tak se náš kuchařský 
tým po koronakrizi trochu obmě-
nil. Šéfkuchař Broněk, který s námi 
byl od otevření penzionu, v průbě-
hu jara odešel pracovat na svém 
vlastním projektu a kuchař Honza 
se vydává do světa na zkušenou. 
V kuchyni tedy přibyly nové tváře. 
První z nich je šéfkuchař Martin 
Růžička, který má za sebou něko-
lik let zkušeností z brněnské gur-
mánské restaurace Valoria. Chvíli 
po něm doplnil náš tým druhý no-
váček v pořadí, zkušený kuchař 
a vášnivý rybář Pavel Sedláček. 
Poslední mužskou oporou je Ra-
dek Gerla, kterého v naší kuchyni 
určitě nepřehlédnete. Doplnili tak 
naši skvělou a stále se zlepšující 
kuchařku Blanku Krbovou, nyní 

jediný dámský článek. Všichni se 
rychle sehráli a už jim to v kuchyni 
začíná hezky šlapat. Na naše nové 
letní á la carte menu máme pozi-
tivní ohlasy a bestsellerem se opět 
stává naše svíčková na smetaně 

s domácím špekovým knedlíkem 
a vepřová panenka s  celerovo- 
vanilkovým pyré a grenaillemi. 
Hlavní sezóna je v plném proudu 
a my věříme, že vás jejich jídla bu-
dou bavit!

Náš nový tým v kuchyni

Léto je pěkně našlapané a oprav-
du nám zbývá několik posledních 
volných dní. Nicméně věřte tomu, 
že babí léto nebo i podzim u nás 

bývají nádherné. Pokud počasí 
nepřeje pohodové procházce 
nebo venkovním aktivitám, vždy 
vám rádi zapneme naše wellness 

nebo zatopíme v kamnech a ne-
cháme vás jen tak relaxovat.

Výhodné pobytové balíčky



Ať už jste u nás jen na jednu noc nebo celý týden, vždy je u nás co dělat. Abychom vám usnadnili výběr 
aktivit, přinášíme vám zde výběr několika tipů:

Několik tipů na rodinný výlet

Skalní útvary Medůvka
Nachází se na hřebeni za obcí Malá Lhota cca 4,5 km 
od penzionu. Vedou k němu značené turistické 
značky. Po cca 1 km dlouhém výstupu lesní cestou 
po červené značce na Malou Lhotu se vám ukážou 
krásné výhledy na údolí a město Valašské Meziříčí, 
ale také na Beskydy s dominantou Radhoště. Zde 
máte také možnost občerstvení Na Ranči nebo Pod 
Dubem. Z Malé Lhoty je to pohodová procházka po 
zpevněné silnici po modré turistické značce. Cestou 
minete repliku starého větrného mlýna. Cestu zpět 
můžete zvolit stejnou nebo sejít na Brňov a vrátit se 
kolem řeky Bečva.

Velké Karlovice
Tato malebná valašská obec se za poslední dobu 
stala špičkovým rezortem se spoustou sportovních 
a také kulturních nebo gastro možností. Kromě 
toho, že sem dojedete pohodlně za cca 45 minut 
autem, tak se zde můžete vydat po cyklostezce 
Bečva. Nebo naopak třeba vlakem a zpět na kole 
do Valašského Meziříčí po pohodové stezce po-
dél Vsetínské Bečvy. V Karlovicích najdete nově 
otevřené koupaliště, ale především pak termální 
bazény na hotelu Horal s řadou dalších vodních 
atrakcí nebo velkým wellness pro dospělé. U to-
hoto areálu pak najdete také 12jamkové golfové 
hřiště, půjčovnu terénních Segway a další. Rodiny 
s menšími dětmi jistě ocení herní zábavnou zónu 
pod sjezdovkou Razula. Přímo v Karlovicích může-
te navštívit místní muzeum nebo se vydat na řadu 
zajímavých túr po okolí. Na konci srpna vždy tento 
resort ožívá Týdnem kultury se skvělým divadelním 
a hudebním programem. 

Rožnov pod Radhoštěm
a Valašské muzeum v přírodě
Do Rožnova se také můžete vydat po cyklostezce 
Bečva, tentokrát ale podél Rožnovské Bečvy. My 
doporučujeme návštěvu Valašského muzea v pří-
rodě a Jurkovičovy rozhledny. Děti budou přímo 
nadšeny zábavním lanovým centrem Gibon Park, 
vedle kterého se nachází zrekonstruované koupali-
ště. Pro chvíle odpočinku doporučujeme procházku 
v místním parku, skvělou kávu a domácí dezerty 
z dílny Balloo Caffé. Do Rožnova se také pohodlně 
dostanete vlakem. 

Pustevny a Radhošť
Tato dvě místa patří mezi valašské legendy. Vrchol 
Radhoště se sousoším věrozvěstů Cyrila a Me-
toděje, kaplí a hotelem Radegast se tyčí mezi 
městy Rožnov a Frenštát pod Radhoštěm. Jedná 
se o poutní místo, kam na začátku července míří 
tisícovky poutníků. Výstup na Radhošť můžete 
plánovat jak z Rožnova, tak z Frenštátu. Můžete 
však zvolit také snazší cestu po hřebeni z Pusteven.  
Odsud jsou to jen 4 km s bufetem u sochy pohan-
ského boha Radegasta. Na Pustevnách vás jistě, 
kromě nově opravených staveb Libušín a Ma-



Adventure Golf u Vychopňů Vsetín
Golfové hřiště s 18 jamkami je zmenšeninou velkého 
golfového hřiště do velikosti minigolfu. Hraje se zde 
s golfovými puttery (speciální golfové hole) nebo kla-
dívky a míčky, které si každý návštěvník může zapůjčit. 
Hřiště je vybaveno rychleschnoucím podkladem, tak-
že i po vydatném dešti lze do hodiny opět hrát. Areál 
je osvětlen, součástí je i travnaté dětské hřiště plné 
skluzavek, houpaček a prolézaček.
Místo je situováno asi 5 km od centra města u re-
staurace a penzionu U Vychopňů, kde si po vlastním 
golfovém turnaji můžete zajít na skvělé jídlo. 

měnka od známého architekta Dušana Jurkoviče,  
 zaujmou nádherné výhledy na půlku Moravy a sko-
ro celé Slezsko. Pokud budete chtít výhledy ještě 
více zážitkové, můžete navštívit novou Stezku v ko-
runách stromů. Pro návštěvu však doporučujeme 
spíše dny v týdnu než víkend, kdy zde bývá opravdu 
plno. Na Pustevny můžete přijet autem až k horní-
mu parkovišti nebo lanovkou z obce Trojanovice 
blízko Frenštátu.

ZOO Lešná Zlín 
Patří mezi nejvíce navštěvované místa na Moravě 
a jednu z nejzajímavějších ZOO v České republice. 
Zvířata jsou zde rozdělena podle kontinentů jejich 
původu a mezi největší taháky patří vnitřní bazény 
s rejnoky, které je možno krmit a přímo si na ně 
sáhnout, dále pak velký výběh slonů a žiraf. Ná-
vštěvníci mají možnost vstoupit přímo do výběhů 
například klokanů nebo některých z klecí pro ptac-
tvo. Úžasný je velký pavilon Amazonie, který je plný 
tropických rostlin a živočichů. Cesta z penzionu do 
ZOO zabere autem přibližně 45 minut.

Rozhledny
Těm jsme věnovali jedno speciální číslo našich novi-
nek, proto zde jen ve zkratce vypíšeme ty nejdostup-
nější:

• Jurkovičova rozhledna v Rožnově pod Radhoštěm
• rozhledna na Kelčském Javorníku
• rozhledna na Velkém Javorníku
• rozhledna Maruška na hřebeni u Trojáku
• rozhledna Sůkenická na hraničním přechodu 

Bumbálka
• a rozhledna Vartovna u Vizovic. 

Rozhledna na Kelčském Javorníku



Tipy na letní koupání
Léto máme v plném proudu a horké 
letní dny si zaslouží také osvěžení. 
Pokud vám například nevyhovuje 
pohoda a klid u našeho biotopu 
a hledáte někde více atrakcí, zde 
naleznete pár možností, kam se 
zajet „očápnout“.

Krytý a venkovní bazén  
s atrakcemi Valašské Meziříčí

Podle počasí můžete zvolit varian-
tu krytého koupání se dvěma bazé-
ny, tobogánem, saunami a dalšími 
atrakcemi nebo venkovní bazény s 
hřištěm na beach volejbal, malým 
bazénkem se skluzavkou pro děti 
a dalšími atrakcemi.
 
Rožnovské koupaliště

Na konci Rožnova najdete velké 
městské koupaliště s několika ba-
zény s atrakcemi a plaveckým ba-
zénem. Bazén leží v těsné blízkosti 
Cyklostezky Bečva.

Aquapark Frenštát  
pod Radhoštěm
Zábavný aquapark s několika ba-
zény a vyhřívanou vodou.
 

Koupaliště Mikulůvka
Menší rodinné koupaliště s vyhří-
vanými bazény, bufetem a hřištěm 
na beach volejbal naleznete v obci 
Mikulůvka ve vzdálenosti 8 km od 
penzionu.

Koupaliště Zubří

Vyhřívané koupaliště s tobogánem 
a dětskými atrakcemi je součástí 
multifunkčního areálu v Zubří, 
vzdáleném cca 10 km od penzionu.

Koupaliště Vigantice
Menší, ale velmi hezké koupaliště 
se nachází v obci Vigantice. Vhod-
né především pro rodiny s menšími 
dětmi.

Přehrada Bystřička

Je pro návštěvníky penzionu do-
stupná také pěšky přes kopec 
Malá Lhota – cca 45 minut chůze. 
Kromě přírodního koupání je zde 
možnost jízdy na lodičkách a šla-
padlech. Naleznete zde také půj-
čovnu paddleboardů.

Přírodní biotopové koupaliště 
Prostřední Bečva
Naleznete jej kousek od restau-
race Zavadilka u rozcestí na Pus-
tevny. Přírodní biotopové koupání 

bez chemie, voda je čištěna pou-
ze biologickými funkcemi rostlin. 
Vstup do vody je velmi pozvolný 
a je vhodný i pro ty nejmenší děti. 
Klidné místo s bufetem a teniso-
vými kurty je kontrastem přelidně-
ných aquaparků.

Přírodní nádrž Kacabaja

Vodní nádrž v blízkosti obce Hod-
slavice nabízí přírodní koupání 
nebo rybaření. 

Přírodní koupaliště „Valašský 
Balaton“ 

Leží na hranici obcí Karolinka  
a Nový Hrozenkov. Jedná se o 
zatopený povrchový štěrkový důl. 
Balaton nabízí písečné i travnaté 
pláže, řadu bufetů, sociální zařízení 
i převlékárny. Parkoviště má dosta-
tečnou kapacitu pro větší počty ná-
vštěvníků. Voda je zde velmi čistá 
a koupání je příjemné. Vstup do 
vody od pláže je pozvolný, vhodný 
i pro malé děti a neplavce. Areál 
nabízí trampolínové centrum, sko-
ky do vody a beachvolejbalové 
hřiště.



Zajímavé letní akce v okolí
Na Valašsku je pořád co dělat! Kro-
mě krásné přírody, svérázné archi-
tektury a vynikající gastronomie se 
u nás pořádají také zajímavé akce. 
I přes tu sviňu covidovou se tady 
stále něco děje a pořadatelé si dá-
vají záležet, aby vymysleli skvělé 
akce.

Tady jsou ty nejvíce zajímavé: 

9. 8. 2020 | 18.00
Cirk La Putyka – Kaleidoskop
Amfiteátr Valašské Meziříčí

Šílené skoky na obřím teeterboar-
du, skupinové taneční choreogra-
fie, závěsná akrobacie i lety na 
trampolíně. Gag střídá trik a ryt-
mická hudba smích, hypnotické 
obrazy kontrastují s letní party pod 
širým nebem.

Do 27. 9. 2020
Imaginárium Divadla bratří  
Formanů ve Vrtuli | Vrtule  
Valašské Meziříčí

Výtvarný a divadelní tajuplný svět 
plný nespoutané fantazie her  
a dovádění.

25. 6. – 30. 8. 2020
Czech Press Foto 2019 
Muzejní a Galerijní Centrum

28. – 30. 8. 2020
Barum Czech Rally Zlín

Evropský šampionát v rally včetně 
legendární večerní městské super 
RZ.

22. 8. 2020
Valašské Folkrockování
Rožnov | Amfiteátr Na Stráni

28. – 30. 8. 2020
Mezinárodní Setkání  
Uměleckých Kovářů Hefaiston 
Hrad Helfštýn

Výstava exponátů pod širým ne-
bem, kovářské soutěže, přednášky 
v galerii na II. nádvoří, demonstra-
ce kovářské tvorby na 10 pracovi-
štích a mnoho dalšího.

4. – 10. 9. 2020
Zlin Film Festival | Zlín

Odložený 60. ročník Mezinárod-
ního filmového festivalu pro děti  
a mládež ve Zlíně nabízí nejen oje-
dinělý filmový program, ale také 
řadu doprovodného programu po 
celém Zlíně.

19. 9. 2020
Den Hradu Lukov 

4. – 6. 10. 2020
Karlovský Gastrofestival
Velké Karlovice

Svátek všech milovníků dobré ku-
chyně a nejen valašských specialit.



Navštivte naše webové stránky www.nakrajilesa.cz 
a FB stránky www.facebook.com/nakrajilesa.

Lesní noviny jsou marketingovým letákem vydávaným pouze pro hosty Penzionu Na kraji lesa. Je neprodejný a pro všechny návštěvníky zdarma. 

Něco se chystá aneb  
Akce Na kraji lesa

Žádné ticho po pěšině. Na kraji lesa je přenádherně živo! 
V průběhu celého roku pro vás připravujeme řadu příjemných akcí, 

kterých je radost se účastnit. Těšíme se na vaši návštěvu.

24. – 25. 10. 2020
Zvěřinové hody

Se zelím nebo se šípkovou? Nechte 
se překvapit na jaký způsob tentokrát 

zvěřinové speciality připravíme.

5. 9. 2020
Love food festival Zašová

Jednou ročně opustíme naši kuchyni 
a vyrážíme na tuto skvělou akci 

do Zašové, kde pro vás chystáme 
lahodné pokrmy.

15. – 16. 8. 2020
Asijský víkend

Také máte rádi chuť a rozmanitost 
asijského jídla? Tak si rozhodně 

nenechte ujít srpnový víkend, který 
věnujeme asijským specialitám  

a přijďte se odměnit.

29. 8. 2020
Latino párty

Taneční zábava v rytmu latinsko-
amerických tanců, lahodných drinků  

a dobrého jídla.

3. – 4. 10. 2020
Dýňové slavnosti

Dýně je superpotravina podzimu 
a naši kuchaři z ní dokáží vykouzlit 

úžasné pokrmy. Přijďte se 
přesvědčit a odměnit se v říjnu!


