
Lesní novinky

Na kraji lesa se rozhodně nudit 
nebudete. Nezahálíme a chystáme 
pro vás několik gastronomických 
a společenských akcí. Myslíme při 
tom také na děti a rodinnou zába-
vu. Rozhodně vám doporučujeme 
sledovat náš web nebo sociální 
sítě, kde o veškerém dění pravi-
delně informujeme.

Velikonoční čas vám naši kuchaři 
zpestří speciálním jarním, svěžím 
menu. 

Těšit se můžete také na posled-
ní dubnový večer, kdy nastává 
Valpružina noc, známá spíše jako 
pálení čarodějnic. V tomto duchu 
bude probíhat také odpoledne 
a večer Na kraji lesa, kde chys-
táme zábavný program u ohniště. 
Uděláte nám radost, když i s dětmi 
dorazíte v čarodějnickém převleku 
s košťaty. 

Den poté oslavíme první máj – lás-
ky čas. Podařilo se nám zachránit 
krásnou vysokou třešeň pod naším 
penzionem, díky čemuž můžete 
právě pod jejími kvetoucími vět-
vemi potěšit svůj protějšek prvo-
májovým polibkem. Kromě tohoto 
pro vás připravíme mimořádné 
májové menu. 

8. května oficiálně zahájíme gri-
lovací sezonu u našeho nového 
ohniště. Se specialitami na grilu 
a skvělým pivem z pivovaru Ogar 
si tento den jistě společně užijeme. 

Pro ženy plánujeme báječný ví-
kend plný cvičení, kosmetiky, 
relaxace, pohody a samozřejmě 
dobrého jídla, nazvaný Ladies 
weekend. 

A co děti? Na konci června jim 
skončí školní povinnosti a je potře-
ba oslavit další rok, který je úspěš-
ně za nimi. V žákovských knížkách 
za tu dobu nasbírali dobré i špatné 
známky a my bychom rádi společ-
ně s nimi na akci nazvané Pálení 
žákovských knížek hodili starosti

 za hlavu a vykročili vstříc skvělým 
prázdninám. 

Na léto a následující období samo-
zřejmě chystáme řadu dalších akcí, 
ale o tom třeba zase příště...

Česnekový krém s česneko- 
vými lupínky a růžovým pe-
přem

Český česnek je opravdový vše-
lék. V naší krémové polévce jím 
šéfkuchař rozhodně nešetří. S la-
hodným smetanovým krémem si 
skvěle rozumí růžový pepř a o ten 
správný říz se postarají česnekové 
lupínky. Tahle symfonie chutí hravě 
zažene všechny chmury. Dokonce 
se traduje, že zatočí i se špatným 
počasím. A i kdyby ne, my ji zbož-
ňujeme natolik, že si ji stejně dáme 
znovu. A vy?

Filet z duhového pstruha 
s bramborovým pyré parmen- 
tier wasabi, omáčka beurre 
bleu z červené řepy, baby ka-
rotka

Našemu šéfkuchaři se podařilo vy-
ladit nezaměnitelný a vyvážený po-
krm spojením hedvábného bram-
borového pyré s křenem wasabi, 
na který přísahá devět z deseti Ja-
ponců. Omáčka beurre bleu z čer-
vené řepy svou specifickou chutí 
i barvou rozhodně nestojí v pozadí. 
A k duhovému jídlu jedině duhový 
pstruh, lososovitý rekordman v po-
čtu spokojených strávníků. 

Dobrou chuť!

Chystáme pro vás skvělé akce
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Tip našeho kuchaře



Lukáš Hejlík je známým českým 
hercem a kulinářským cestova-
telem, který poznává Česko z té 
lepší stránky, tedy ze stránky gas-
tronomické. Dává dohromady vel-
mi úspěšný projekt Gastromapy 
Lukáše Hejlíka, v jehož rámci nás 
nečekaně navštívil hned v samých 

začátcích působnosti penzionu Na 
kraji lesa. Jeho příspěvek na Insta-
gramu se tehdy stal jedním z vů-
bec nejúspěšnějších. Lukáš a jeho 
tým z celé Gastromapy vybral 365 
těch nejvíc skvělých, inspirativních 
a doporučeníhodných podniků 
a penzion Na kraji lesa je mezi 

nimi! Není to skvělé?! My z toho 
máme velikou radost. Kniha bude 
k zakoupení také u nás. Vychází 
15. května a vy budete mít exklu-
zivní příležitost být jedni z prvních 
majitelů.

Budeme součástí  
nové knihy...

Milé dámy, nechte se hýčkat v 
náruči valašské přírody a čer-
stvého vzduchu. Vychutnejte 
si výtečné jídlo od šéfkuchaře 
Bronislava Hány a fitness lekce 
pod vedením Lukáše Barvíka.

Těšit se můžete na:

• Uvítací welcome drink s do-
mácí palačinkou

• Ubytování na dvě noci v lu-
xusním penzionu

• Plnou penzi s domácí stravou,  
v průběhu dne ovoce

• Večerní hudební program
• 3 lekce power jógy
• Masáž (30 min)
• Vstup do wellness (75 min)

23. – 25. 5. 2019
Cena: 4 500 Kč / osoba

Ladies weekend Na kraji lesa



Přibližně 2,5 kilometru nad naším 
penzionem, po červené turistické 
značce dojdete do osady Malá 
Lhota, nad níž se nachází kopec 
zvaný Vrchhůra. S výškou 692 m 
n.m. to není žádná velehora, ale 
výšlap na něj vám hezky protáh-
ne tělo. Co mnoho z návštěvníků 
a ani místních netuší, je fakt, že 
před téměř sto lety zde stál lyžař-
ský skokanský můstek, na kterém 
se kromě pravidelných tréninků 
pořádaly také závody, dokonce 
i s mezinárodní účastí. Vybudo-
vaný byl v roce 1933, při příleži-
tosti 100. výročí od narození Dr. M. 
Tyrše, na popud místních lyžařů 
Josefa Fabiána, Jiřího Kandyby 
a Vladimíra Pupíka, kteří se rok 
předtím inspirovali na Štrbském 
plese. Dalo se na něm skákat až 
35 metrů. Výška nájezdové kon-
strukce byla 8 metrů. V blízkosti 
můstku se nacházela stanice Po-
horské jednoty Radhošť – vojen-
ská rozhledna. Později zde byl 
dokonce i lyžařský bufet a v okolí 
běžecké trasy.

Přestože se nacházíme na Moravě, 
Valašsko rozhodně není typickou 
vinařskou oblastí. Nicméně kvalit-
ní vína ke gastronomii samozřejmě 
patří, a proto se snažíme s našimi 
vinaři vytvářet nabídku zajímavých 
vín. A protože ne vždy je nálada na 
celou láhev, vybrali jsme také kva-
litní vína rozlévaná. Zde vám vel-
kou radost udělá Sauvignon Svatý 
Floriánek 2018 ze Šlechtitelské 
stanice vinařské ve Velkých Pavlo-
vicích. Jedná se o polosuché víno 
s bohatým aroma černého rybízu 
a angreštu a je krásně kulaté. Ro-
dinné vinařství Františka Skoupila 
z Velkých Bílovic pracuje na těch 
nejlepších bílovických vinných tra-
tích a zakládá si na pečlivém vý-
běru bobulí. Možná i díky tomuto 
osobnímu a rodinnému přístupu 
několikrát získal pan Skoupil titul 
Vinař roku. Z jeho produkce nově 
nabízíme Tramín červený „Terroir“  
2017, který vám rozzáří den. Je to 

skvělé víno, které už v běžném 
prodeji nikde nekoupíte. Polosu-
ché víno s mosaznou barvou a in-
tenzivní nasládlou chutí. Neváhejte 
jej ochutnat.
Co si budeme nalhávat, za kvalit-
ním červeným vínem se musíme 
většinou vydat trochu dále a více 
jižněji od naší krásné vlasti. Ne-
musíme tedy zrovna do Argentiny 
nebo Chile, i když z těchto oblastí 
vína také nabízíme. Nám stačilo 
vydat se na jih Francie do oblasti 
Lunguedoc, kde působí famózní 
a legendární Gerard Bertrand. Od 
tohoto Evropského vinaře roku, bi-
odynamika a průkopníka luxusních 
a moderních vín jsme nechali při-
vést jeho Chateau Aigues Vives 
2016. Toto víno u nás prostě ne-
smělo chybět. Stále jste si nevy-
brali? Na naší vinné kartě najdete 
i další zajímavá vína.

Rozšiřujeme  
nabídku vín

Co jste nevěděli 
– skokanské 
můstky 
na Malé Lhotě



Jarní období je skvělým časem pro 
půldenní nebo celodenní výlety 
a my jsme pro vás vytipovali ně-
kolik zajímavých rozhleden v oko-
lí penzionu. Přestože se z většiny 
jedná o nové stavby, co do archi-
tektonického pojednání jsou velmi 
rozmanité.

Jurkovičova rozhledna
Z našeho pohledu nejdostupněj-
ší rozhledna v okolí. Výlet k ní je 
nenáročný a zabere vám i se zpá-
teční cestou necelou hodinu. Roz-
hledna se nachází v Rožnově pod 
Radhoštěm, v blízkosti Valašské-
ho muzea v přírodě – v podstatě 
můžete výstup k ní zahájit přímo 
z parkoviště u skanzenu. Plány na 
stavbu vznikly rukou významné-
ho československého architekta 
Dušana Jurkoviče již v roce 1896, 
nicméně k samotné realizaci došlo 
až po více než 115 letech, a to na 
jiném místě, než bylo původně za-
mýšleno. Výlet k ní doporučujeme 
spojit s návštěvou skanzenu nebo 
zříceniny Hradisko.

Vartovna
Rozhledna na stejnojmenném 
kopci zaujme svým technickým 
řešením ze dřeva a oceli. Vrchol 
rozhledny se nachází ve výšce  

651 m n. m. a můžete z něj sledovat 
vrcholy Beskyd, Javorníků, Hostýn-
ských vrchů, ale i Chřibských vrchů 
nebo některých hor na slovenské 
straně hranice. Výstup na ni je 
možný z několika míst. Pro rodiny 
s dětmi je nejpohodlnější zaparko-
vat na Sirákově, což je kopec na 
hlavní cestě ze Vsetína do Zlína, 
a užít si 3 km dlouhou procházku 
k rozhledně. Tato trasa je vhodná 
pro kočárky i malé děti. Celý vý-
let vám nezabere více než 3–4 
hodinky. Díky širokému schodišti 
a pevné konstrukci je výstup na 
tuto rozhlednu vhodný opravdu 
pro každého.

Kelčský Javorník
Stojí na nejvyšším vrcholu Hostýn-
ských vrchů, ve výšce 865 m n. m. 
Věž je vysoká 35 metrů a do jejího 
posledního patra vede 165 scho-
dů. Její půdorys připomíná ciferník, 
přičemž 12 vyhlídkových míst odka-
zuje na sluneční hodiny. Nejkratší 
cestou se k rozhledně dostanete 
z obce Rajnochovice. Trasa vede 
po lesních cestách a měří přibližně 
4 km. Samozřejmě je možné využít 
i alternativní trasy, například z Lou-
kova nebo Tesáku.

Velký Javorník
Rozhledna na vrcholu Velkého 
Javorníku s nadmořskou výškou  
918 m n. m. odkazuje architekto-
nicky na místní typické stavby. Je 
vysoká 25 metrů a disponuje dvě-
ma vyhlídkovými plošinami. Podle 
nás nabízí jedny z nejkrásnějších 
pohledů od jesenického Pradědu 
až po Belianské Tatry a Roháče. 
Velký Javorník je jedním z více tu-
risticky exponovaných míst, nicmé-
ně lze vybírat z několika různých 
tras. Začít můžete ve Frenštátu pod 
Radhoštěm, ve Veřovicích, z Pin-
duly, Mořkova, ale také z Rožnova 
pod Radhoštěm. Rozhledna je také 
dobře přístupná cyklistům. Kousek 
od ní naleznete horskou chatu 
s možností občerstvení.

Rozhledna Sůkenická – Čarták
Nenechte se zmást jejím názvem, 
tato rozhledna se nenachází na 
Soláni, ale na česko-slovenské 
hranici, na Bumbálce. Je jednou 
z nejvyšších a zároveň nejvýše po-

Tipy na jarní výlety
– rozhledny



loženou rozhlednou v Beskydech 
– její vrchol sahá téměř do výšky 
1000 m n. m. Pokud nepatříte mezi 
milovníky turistiky, můžete přijet 
autem až k hotelu Sůkenická a za 
10 minut pěší chůze jste u rozhled-
ny. Naopak náročnější trasy vedou 
například z Velkých Karlovic, Bílé 
a dalších míst.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje  
na Radhošti
Toto (pro nás valachy posvátné) 
místo není samozřejmě typickou 
rozhlednou. Za symbolických 5 
Kč si však můžete vystoupat do 
zvonice, která nabízí nádherné 
výhledy do okolí. Kaple není jen 
běžnou turistickou atrakcí, ale stále 
se jedná o křesťanský chrám. Pra-
videlně se zde konají bohoslužby 
a další křesťanské akce. Klasický 
výstup k ní začíná v Rožnově pod 
Radhoštěm u kempu a vede přes 
Černou horu. Vydat se můžete také 
z Frenštátu nebo z Pinduly. Vyu-
žít lze rovněž možnosti parkovat 
přímo na Pustevnách a zvolit ne-
náročnou hřebenovou túru kolem 
sochy Radegasta.

Věříme, že jsme vám poskytli tro-
chu inspirace pro příjemné jarní 
vycházky. Rozhodně doporučuje-
me navštívit i jiná místa, ze kterých 
budete mít nádherné výhledy. Na-
příklad z kopce Vrchhůra, vzdále-
ného přibližně 2,5 km od penzio-
nu, uvidíte na jižní stranu Beskyd 
a především na masiv Radhoště, 
ale za dobré viditelnosti můžete 
spatřit také Praděd a další vrcholy. 
Za návštěvu jistě stojí také napří-
klad Svatý Hostýn, Kohútka nebo 
Prženské paseky. Tak ať se vám 
u nás v horách líbí. Buďte na sebe 
opatrní a k přírodě ohleduplní.

Slivovica, trnkovice 
– Navrátilova slivovica
„Po kalíšku, po kalíšku...„
Valašsko je známé, mimo jiného, 
právě díky tomuto legendárnímu 
trnkovému nápoji. Aneb, jak říkal 
staříček: „Synku, ráno musíš rychle 
vstát a jít posbírat trnky do kvasu, 
než je babka posbírá na koláč!“
V tomto kraji snad ani neexistuje 
nějaká příležitost, kdy by se slivovi-
ca nepila. Při narození dětí, při svat-
bě, při oslavách, ale i na pohřbech 
tečou litry slivovice proudem. A co 
je pro nás - restauratéry na Valaš-
sku - nejtěžší? Uspokojit místní 
mlsné jazýčky! Protože skoro každý 
druhý pálí vlastní slivovicu a přece 
ta jeho je ta nejlepší. Každý tomu 
rozumí. A nejednou si dali chlapi 
v hospodě „po čuni“, když se háda-
li, jak se má správně zakládat kvas, 
a jak se o něj starat a kdy pálit. Nic-
méně, přísné zákony a normy nám 
neumožňují nalévat v restauraci jen 
tak nějakou domácí „slivku“. Proto 
jsme pro vás hledali a hledali a pili 
a ochutnávali... a našli. 
Pochází z Navrátilovy pálenice ve 

Zlíně. A je nám velmi blízká - nejen 
díky rodinné tradici, kvalitní pre-
zentaci a grafice, ale především 
celkovým přístupem. Navrátilova 
slivovica vzniká již 5 generací stej-
nojmenné rodiny od roku 1922 a 
od té doby každou zimu pálí po-
ctivou slivovičku z těch nejlepších 
moravských trnek. Válka neválka, 
fašisti, komunisti, imperialisti, tero-
risti, lihoví magnáti – všechny tyto 
dokázala Navrátilova rodina díky 
poctivosti a píli přežít. Poctivé pá-
lení „na dřevě“ je již téměř raritou 
a díky dvojité a pomalé destilaci 
vzniká velmi kvalitní slivovice. Ne-
věříte? Ochutnejte. Najdete ji již té-
měř rok v našem nápojovém lístku. 
A pokud vám zachutná, rádi vám 
prodáme celou láhev, která je mi-
mochodem taky designově velmi 
povedená. Ideální dárek pro vaše 
blízké. 
Ale samozřejmě je nám jasné, že 
ta „vaša“ bude prostě nejlepší. Ale 
ta Navrátilova nebude o moc horší. 
Toš na zdraví!



Velikonoce na Valašsku
Valašsko je kraj překrásné přírody, 
ale i poctivých a pracovitých lidí, 
kteří se i přes místní nehostinné 
podmínky odjakživa rádi radova-
li. Doba se sice změnila a dnes 
se zde žije mnohem komfortněji 
než v dobách ne zas tak dávných, 
chuť dodržovat a ctít tradice však 
zůstala ve valašském lidu pevně 
zakořeněna. Nejspíše to bude 
právě onou houževnatostí, kterou 
si v sobě zdejší lidé po generace 
pěstovali a i my současníci si ji v 
sobě nadále neseme, že se právě 
tady dodržují tradice poctivěji a vy-
trvaleji než v jiných částech naší 
malebné republiky.
Zimy na Valašsku bývaly (a občas 
ještě jsou) tuhé a dlouhé. Není pro-
to divu, že jaro vítáme s otevřenou 
náručí. Jednou z dochovaných tra-
dic je masopustní průvod (neboli 
fašank či fašanky), který připadá 
na dny před tzv. Popeleční střed-

ou. Ta je počátkem doby postní, 
která trvá 40 dnů a končí právě na 
Velikonoce. Během fašanek chodí 
po vesnicích průvody v maskách 
a navštěvují dům po domu. Tu si 
vyslouží tradiční domácí koblihy či 
Boží milosti, tu štamprličku domácí 
slivovice či dvě. Umíte si tak jistě 
představit, že takový průvod, jenž 
v dnešní době organizují zejména 
zájmové spolky, jako jsou fotbalis-
té či dobrovolní hasiči, může být 
velmi náročný. Zastoupení masek 
se liší od vesnice k vesnici. Jednou 
z nejtradičnějších a tou s nejdelší 
historií je však medvěd vedený na 
řetězu. Ten symbolizuje plodnost, 
a dívky z každého domu si s ním 
proto musely povinně zatancovat. 
Průvod vrcholí masopustní zába-
vou, kde probíhá pochovávání 
basy – na znamení klidu v násled-
ném postním období. Masopustní 
průvody samozřejmě neprobíhají 

pouze na Valašsku. Například ten 
v mikroregionu Hlinecko na Par-
dubicku je dokonce zapsán na 
seznamu nehmotného kulturního 
dědictví UNESCO.
Poslední týden čtyřicetidenního 
půstu se nazývá Pašijový týden. 
Začíná Květnou nedělí a končí Ve-
likonoční nedělí. Květná neděle 
připomíná příjezd Ježíše Krista do 
Jeruzaléma a kostely během ní bý-
vají vyzdobeny květinami – na zna-
mení toho, že jej lid vítal palmovými 
větvemi. Při bohoslužbách během 
Pašijového (nebo též Velkého) 
týdne jsou předčítány Pašije, tedy 
příběhy o Kristově utrpení. Hned 
po Květné neděli v domácnostech 
probíhal velký úklid a přípravy na 
Velikonoce.
O Sazometné středě se například 
vymetaly komíny. Říká se jí také 
Škaredá středa, neboť se tehdy 
údajně Jidáš škaredil na Ježíše. 

Protože celý nás život je především 
o zážitcích, vybrali jsme pro vás 
nové prémiové čaje Tea Forte, kte-
ré poskytnou zcela nový pohled na 
čajovou kulturu. Jedinečnost celo-
listových čajů vám umožní si čaje 
lépe vychutnat a vtáhne vás do ča-
jového rituálu ještě více. Ručně vy-
ráběné hedvábné čajové sáčky ve 
tvaru pyramidy představují ideální 
způsob louhování čaje. Horká voda 
se díky nim dostane mezi jednot-
livé lístky, které se pak rozvinou a 

mají pro louhování dostatečně vel-
ký prostor. Všechny tyto čaje jsou 
100% přírodní. Bylinné směsi obsa-
hují nahrubo nasekané bylinky. Vě-
říme, že chuť těchto čajů překoná 
ostatní čaje, které jste doposud po-
znali. Nabízíme několik chuťových 
variant, jež rádi na požádání dopl-
níme medem, v případě černých 
čajů konvičkou mléka. Originální 
je také náš čajový servis. Pohodlně 
se usaďte, vyberte si vám nejmilej-
ší chuť a vychutnávejte.

Nově nabízíme prémiové čaje Tea Forte



Teplo a sluníčko nás táhne ven, do 
přírody, na terasy, do lesa. Proto 
jsme pro vás připravili sérii grilova-
cích a opékacích akcí. Sledujte pra-
videlně náš web a sociální sítě. První  
opékačku si užijeme 30.dub-
na na akci Pálení čarodějnic. Ta 
je zaměřena spíše na děti, špe-
káčky, Kofolu a táborák, ale ani 
dospělé rozhodně nenecháme  
o hladu. První velká grilovačka pro-
běhne v den státního svátku, a to  
8. května 2019. Kromě volného 

dne si tak u nás můžete užít grilo-
vané speciality masové i nemasové  
a k nim dobré pivo či víno. 
28. června zakončíme školní rok 
Pálením žákovských knížek a ani 
na této akci nebude opékaní 
a grilování chybět. 19. července grilo-
vání spojíme s tancem na naší terase 
a 16. srpna pak s promítáním domá-
cího filmu Děda. Další grilovací akce 
budeme plánovat podle počasí,  
a není tedy vyloučeno, že další termí-
ny mimo ty zmíněné ještě přidáme.

Podle lidových zvyklostí se tak 
tento den nemá nikdo mračit, nebo 
mu úšklebek zůstane po všechny 
středy v roce.
Na Zelený čtvrtek se jedla zele-
ná strava, aby si člověk zachoval 
pevné zdraví, což dnes mnohdy 
kompenzujeme zeleným pivem… 
Kostelní zvony dle pověsti odléta-
jí do Říma, a proto je v mnohých 
valašských dědinách až do Bílé 
soboty nahrazují koledníci s tzv. 
klapačkami, řehtačkami a tragači. 
Za svou poctivou službu si v sobo-
tu dopoledne vykoledují za dopro-
vodu tradiční říkanky zaslouženou 
odměnu.
Velký pátek je dle liturgie dnem 
hlubokého smutku. Na Valašsku 
se s východem slunce vyháněl do-
bytek k potoku, kde ho lidé umyli. 
A umyli i sebe, neboť se věřilo, že 
voda má v tento den ozdravující 
sílu. Velký pátek byl však v pově-
rách spojován také se zlými silami 
– nemělo se nic půjčovat, protože 
daná věc mohla být očarována, ne-

smělo se hýbat se zemí, zametat, 
péct nebo prát. To vše totiž mohlo 
přinést neštěstí.
Na Bílou sobotu už se ale mohl 
úklid domácnosti opět rozběhnout 
naplno. Bílá se jí říká pravděpo-
dobně proto, že lidé v tento den 
bílili zdi. Dle lidových zvyků se též 
světil oheň. Vyhaslým uhlíkům z 
něj byla přisuzována magická moc 
– dávaly se do chlévů, aby chránily 
dobytek, popel se sypal na pole, 
aby se dařilo obilí.
Velikonoční neděle je největším 
křesťanským svátkem, při němž 
se slaví Kristovo zmrtvýchvstání. 
Během mše probíhalo svěcení tra-
dičních pokrmů – mazance (jehož 
název vychází právě od pomazání 
svěcenou vodou), beránka (jehně-
čí pečeně byla dle Bible obřadním 
pokrmem před odchodem Židů z 
Egypta), ale také dalších pochutin.
O Velikonočním pondělí pak tradič-
ně probíhá mrskačka neboli šmig-
rust. Ogaři, mladí i staří, chodí na 
koledu s tatarem z vrbového proutí 

či s jalovcovou nebo březovou vě-
tévkou a šlehají dívky a ženy, aby 
jim proutkem předali zdraví a pruž-
nost. V některých vesnicích chodí 
koledníci hromadně, hrdě oblečení 
do valašských krojů, mnohdy míva-
jí také velký společný tatar, dosa-
hující délky až 3 metrů. Někdy jsou 
dívky polévány studenou vodou, 
případně rovnou vhozeny do vany. 
Na oplátku dávají koledníkům ruč-
ně malované kraslice, dospělým 
panáčka slivovičky (která nikdy ne-
urazí – tedy když je dobrá), dětem 
pak nejrůznější sladkosti. Dříve cé-
rky před koledníky rozhodně neu-
tíkaly, naopak byly dotčeny, když k 
nim žádný nepřišel – právě proto, 
že pomlázka měla uchovat jejich 
zdraví a také plodnost.
Toliko k některým tradičním veliko-
nočním zvykům na Valašsku. Svět 
se sice rychle mění, ale mnohé 
naštěstí zůstává zachováno. Udr-
žujme tradice živé a chraňme to 
krásné, co zbylo po našich před-
cích. Je totiž určitě oč stát.

Grilovačky Na kraji lesa



Něco se chystá aneb  
Akce Na kraji lesa

13. 4. 2019
Ochutnávka vína

Na kraji lesa
Zábavný večer u vína 

se someliérem

1. 5. 2019
1. máj 

Na kraji lesa
Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový 

zaváněl háj — lásky čas Na kraji lesa

Léto — každá druhá sobota
Letní kino 

Na kraji lesa
Promítání klasických

filmů na terase

19. 7. 2019
Grilování a tanec 

Na kraji lesa
Taneční večer  

s venkovním grilováním

27. — 29. 9. 2019
Bike víkend
Na kraji lesa

Nabídka na prodloužený víkend  
včetně polopenze, volného vstupu  

do wellness a možnosti vyjížděk 
na kole s průvodcem

25. — 28. 10. 2019
Wellness weekend

Na kraji lesa
Nabídka na prodloužený víkend  

včetně polopenze, volného vstupu  
do wellness a možnosti vyjížděk 

na kole s průvodcem

30. 4. 2019
Pálení čarodějnic 

Na kraji lesa
Grilování u ohniště 

s programem 

23. — 25. 5. 2019
Ladies weekend

Na kraji lesa
Nabídka na ubytování s plnou penzí  
a relaxačním programem pro ženy

29. 6. 2019
Latino párty 2019

Na kraji lesa
Výuka latinskoamerických  

tanců u bazénu

7. 9. 2019
LOVE food festival 

Zašová
Dobroty od našich kuchařů  
na festivalu jídla v Zašové

19. — 22. 4. 2019
Velikonoce

Na kraji lesa
Nabídka na velikonoční pobyt 

s polopenzí a vstupem do wellness, 
velikonoční pomlázka

8. 5. 2019
Grilování 

Na kraji lesa
Venkovní grilování při vůni 

jarní přírody

28. 6. 2019
Pálení žákovských knížek

Na kraji lesa
Grilování pro děti 

— zahájení prázdnin

16. 8. 2019
Grilování s promítáním 
filmu Děda Na kraji lesa
Promítání filmu o svérázném dědovi, 

obohacené o venkovní grilování

21. 10. 2019
Ochutnávka vína

Na kraji lesa
Zábavný večer u vína 

se someliérem

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.

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


