
jvět kamen
www,svetkamenu 'cz;-o6ví.d d pátek 900 - 17@ hodin,

sobota 9oo - 13oo hodin.
IJNIPAR. v:jroba dalerie a prodeina svíček
www.uniPar.cz
. otevírací doba: pátek

sobota
Vatašské muzeum v p írodě
WWW.VMO,CZ
. otevírácí doba D evěné městečko
. otevírací doba Ml' nská dolina

' otevírací doba Valašská dědina

V rámci Lzo. v' roěí založeni
Klubu česk ch turist v Řožnově pod Radhoštěm_ 

p"raaa xčr, odbor Camping club RoŽnov p' R'

15. - L7" srpna 2OL4
uÍsro xoNÁNÍ:"; č"'p sPoRT v Rožnově pod Radhoštěm' Pod strání 2268

GPS:' N49'27'55.662", E1809'41'056'

JAKsE K NÁM DoSTANETE:'^: ;;il;'i -ČšÁD ';- ČD autobusem do zastávky Rožnov p' R.,

restaurace u eroplanu; odtud pokračujte ve 1měr.u 
jízdy kolem

toupáristc, za kterÝm se nachází recep'ce campu Sport; cca 200 m'

. Znádraží csno"'J"bí pÉšt'-p" naLi"zi Ďutets1'ictr hrdin po

;.;;il;rer'u re*v sĚEuy '.ně' 
žilina, Světelnou k ižovatku u hotelu

E.opian p ejaete_'rovně'u aatu kolem koupaliště' za kteďm se

nachází recepce campu Sport; cca 2 km'

UBYTovAcÍ PoPLATKY (ceny platí již od 13' 8' 2014)
. Hote| Stadion 

Sl \!9ll' r9rr J'- -- - 18 '- Kč/noc/l žt<o

. CamP Sport chatky 8o'- Kč/noc/l žko

. Camp Sport vlastní zaYízení
o Posádka to.oĚv, uuio,'tu.uuun; obytné auto. elektrika) 200,- Kč

o Posádka to.o-oi, ;;a;; *";, etet<trit<a) 150'_ Kč

ÚčlsrrvrcrÉ poplarxv
--._stu'touné pro neubytované - sobota 16' B' 2014

' č"nu autoŘarového v letu včetně vstupenek

9oo - 17oo hodin,
looo - 13oo hodin.

9oo - 19oo hodin.
9oo - 18oo hodin.
9oo - 18oo hodin.

o Vtáček Rožnováček
WWW. roz n o V. czl vyl e[ n l - 5 l l Í l l Ll l l 

_ v lo lt 
^-' 

v''l l V' 9'-''
ště u campu Spoft a během

i:i iÁ áioune jízdy shlédnete zajímavosti Rožnova p' R'

MožNosTI sTRAvovÁNÍ
P ímo v campu Sport je bufet' Do
motorest Horal, restaurace v Gibon
Eroplán.

pŘrrruÁšrv
P ihlášky na ubytování ve vlastním zaiízení nebo v chatkách campu

spo.t, r'oturu Stádio;; na autokarov' v let zasílejte do 3' srpna 2014

na e-mail : camoinoclubroznov@seznam'cz nebo písemně,na adresu:

Jan Kubáček, 5. kffim-34í Rožnou p. R, Up es ující informace

budou postupnc 
'uěru:no*ny' 

nu klubov1ich webovri ch stránkách:

www.camPinqclubroznov cz

Po adatel je zbaven jakékoliv odpovědnosti v p ípadě nemoci' Úrazu'

krádeže a vyšší moci'

oRGANIzAcE A sPoNzoŘr, rrrŘÍ sE NA SETKÁNÍ PoDÍLÍ

ffi$

Každ'i ričastník obdrží mapy, rjčastensk1i list' p íležitostné razítko' dárek

na pámátku a propagační materiály'

300 m od campu Sport se nachází
parku, restaurace Kuželna a hotel

30,- Kč
130,- Kč

ffi\-J.t-JJ

-t*l-

RožNov PoD RADHoŠtÉM

ml Zlinskr krai

UNIPAR
Rožnovsk' pivovar
Svět Kamen
Cyrilovo peka ství



PROGRAM

> PÁTEK 15.8.2oL4
o Prezontace a ubytování v recepci campu sport a hotelu Stadion.o Individuální program; viz doporučené aktivity.

> soBoTA 16.8.2014
. 8l1.- 1o00 prezentace a ubytování v recepci campu Sport,o Pěší v let A bez pr vodce; camp Sport - aučlika iv chozí bod

naučná stezka Hradisko) _ okruh naučné stezky - i'amp Sport;
cca 10 km.

o Pěší v let B bez pr vodce: camp Sport - Jurkovičova rozhledna
na Karlově kopci - Dolní Bečva - Na Kamenném - Radhošť -Černá hora - camp Sport; cca 20 km,

iooo cyr.rotu.is,.-O 
"yte, 

. 0.u""0."rn ;;"r;" 0."*. o"'a"0,,,
Zašové, Veselé, Valašského Mezi íčí a zpět p es l-tractroveé
cyl8ostezkou Bečva podél RoŽnovské Bečvy do'Rožnova p' Ř'V Hrachovci krátká zastávka s návštěvou Cyrilova peka ství -pekárna frgálri s možností posezení v kavárně s občérswením a
ná-kupem tradičních nejen cukrá sk1ich vyrobk .

Délka cca 30 km - náročnost lehká, povich asfalt.
V škov profil:

40a
rc
@
šo
!ao
ttQ
2AJ

o 10oo-Autokarov1i v;ilet s pr vodcem z Rožnova p. R. na vrcholSolá s procházkou k rázovité zvoničce, dále autokai". 
_ 

ooVelk ch Karlovic s prohlídkou muzea a historického d evěnéhokostelíku, autokarem na Bumbálku s procházkou k rozhledněS kenická s v1ihledy na Beskydy a Javorníky, uutot u.urn toĚ-ridolní' p ehrady Horní Bečva 
'zpět do Rbžnova p.- n. 

'-pÉsi

procházka cca 4 km. Uskutečníse p i minimálním počtl :s'iioi.-
rueoĚle r7. a.2olc
o Individuální program; viz. doporučené aktivity.

DoPoRučENÉ AKTIVITY
o ]urkovičova rozhledna

www. roznov. czlnove-otevrena-iurkovicova-rozhledna. Plnění podmínek akce Vystup na sv i u.crroL-. otevírací doba: 9o0 - 1900 hodin.
o Rozhledna VelkÝ Javorník

www.frenstat.info/vismolo utvar,asp?id o.o=100493&id u=1944&
p1 =9605. Volně p ístupná,

o Naučná stezka HradÍsko
www. rqznov, czlna ucna -stez ka -hradis ko
V chozí bod na levém b ehu éky aečvy v místní části Bučiska.
Délka cca 3 km,

o Pustevnv. Radhošť
Možnost pěší t ry p es Radhošť po červené turistické značce až do
campu Sport v Rožnově p. R.,
' Autobus na Pustevny z Rožnova p. R., restaurace U Eroolánu

15. 8. 818, 1oo8, 72L9, Í424
16.8., 17.9. gt8, gt9, 1008, 121e, L423,1424

' Autobus z Pusteven doRožno-va p, R., restaurace U Eroplánu
15. 8. 12s8, 15+s

. Rožnov p. R., restaurace U E^roplánu _ Pustevny
16. 8., 77 . 8. 8te, !2rs, 142+. Rožnov p. R,, restaurace U Eroplánu _ Bumbálka

16. 8., 17. g.
Cyklobusv

16. 9., 17. g.

1046, J,s22, !630

8ls, 12rs. Rožnov p, R., restaurace U Eroplánu - Solá - Velké Karlovice
15. 9., 16. 9., 17. g. go7

GÍbon park
www.oibon-park.cz
Opičí dráha mezi stromy, minigolf, trampolíny, ob í houpačka,prolézačky, skluzavky, restaurace á iiné atrakce.
KrytÝ bazén
www. krvtybazen. cz
Ba_zén s oh ívanou vodou, tobogánem, saunou a jin, mi atrakcemim žete navštívit nejenom'v p ípáaě neprtniuer'o poruái.
Rožnovsk:l, oivovar a Rožnovské pivní tázně
www. roznovskepivo.cz
Rožnovsk1i pivovar má ve svém bezprost edním okolí vyznačenou
vlastní láze skou stezku. P i jejím absolvování u "p'a'ii uititv.nsymbol z každého zastavenÍ, 

- 
obdržíte v pivovarJté il; á;"zdarma o,3 l piva dle vtastního v1ib^ěru. Délka stezky B83 m.. otevírací doba pivovarské hosprjdky:

pátek, sobota 130o - 23oo hodin,
neděle 1300 - 2000 hodin.

' otevírací doba pivní kavárny:
pátek, sobota 10oo - 22o0 hodin,
neděle looo - 2ooo hodin.


