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Zábřežskou pahorkatinou voní

levandulové království

V malé vesničce Bezděkov
nedaleko Úsova, kde
úrodná Haná pomalu
přechází v Zábřežskou
pahorkatinu, leží
levandulový statek.
Za podpory celé rodiny na
okolních polích úspěšně
hospodaří Lukáš Drlík
s partnerkou Veronikou
Pejšovou. „Snažíme
se kráčet ve šlépějích
prarodičů a zemědělství
kolem statku udržovat
a rozvíjet. Daří se nám
pěstovat česnek, jahody
a z bylinek měsíček, máta,
meduňka a samozřejmě
také levandule,“ popisuje
Lukáš Drlík.

Voňavou levanduli zkusili
vypěstovat poprvé v roce
2014. Bylina zde roste
v bio kvalitě bez použití
chemických látek. „Levandule

je vyhledávanou rostlinou, a to
jak pro okrasu, tak i pro své
léčivé a antibakteriální účinky.
Pomáhá při nespavosti, stresu,
bolestech hlavy, nachlazení,

revmatických bolestech,
používá se na uvolnění svalů
a také chrání před hmyzem.
Další bohaté využití má
v kosmetickém průmyslu,“
vypočítává přednosti
levandule Lukáš Drlík.
Většina produkce z úrody
na bezděkovských
polích míří k zákazníkům
Levandulové kavárny, kterou
farmáři otevřeli loni na jaře
v Zábřeze. V provoněném
prostředí mohou návštěvníci
ochutnat jedinečné domácí
dezerty, levandulovou kávu
nebo osvěžující levandulovou
limonádu. Součástí
kavárničky je malý obchůdek,
kde zákazníci nakupují

Bohatou historii Loučné Chata Sabinka láká nejen
dokládá i prastará lípa na úchvatné výhledy
atmosféru a osobní péči, kterou
Chata Sabinka se nachází
v zámeckém parku
hostům věnujeme.“
na Ovčárně pod Pradědem
a díky této jedinečné poloze
vám zprostředkuje dechberoucí výhledy na Petrovy kameny či na Praděd, které se
vám zaryjí do paměti a ještě
dlouho po návratu do běsnění všedního života vám
budou připomínat pohodové
chvíle strávené v nejkrásnějších českých horách.

Pokud se chystáte do
Jeseníků a přemýšlíte, kde
rozbijete základní tábor,
pak je obec Loučná nad
Desnou ideálním místem
pro zahájení putování
po krásách nejvyšších
moravských hor.
V Loučné nad Desnou najdete komplexní nabídku turistického zázemí, od relaxačních služeb až po nejrůznější
sportovní aktivity.
Loučná je obec s bohatou
historií, což dokládá řada
památek, například památné
kříže, hřbitovní kaple nebo
hrobka rodiny Kleinů. Právě
bratři Kleinové vlastnili v 19. století Vízmberské
panství, do kterého patřila
i Loučná nad Desnou. Proslulí
podnikatelé stavěli železnice,
silnice, parky. Jejich trvalým
rodinným sídlem byl zdejší
zámek, jehož historie ale sahá
už do roku 1608, kdy stavbu
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šlechtického sídla zahájil Jan
mladší ze Žerotína.
V bezprostřední blízkosti
zámku založili Kleinové
přírodní park se vzácnými
dřevinami, který dodnes láká
davy turistů. A není se co divit,
vždyť jednou z jeho ozdob je
například 600 let stará lípa s
obvodem kmene 730 cm. V
parku najdete také litinové
sochy sv. Floriána a sv. Alžběty
z druhé poloviny 19. století.
V malebném prostředí zámeckého parku se konají také
nejrůznější akce – hudební,
sportovní či společenské. Ve
středu 20. dubna se zde uskuteční 4. ročník parkové chůze
a 6. ročník chlapáckého běhu.
Závodů se může zúčastnit
každý – nadšení sportovci i
amatéři. Trasa závodu měří
osm kilometrů, ovšem součástí akce budou také kratší závody pro nejmenší. Startovné
činí 50 korun, děti se mohou
zúčastnit zdarma.

„Sabinka je jako stvořená pro
pobyty rodin s dětmi, sportovní
soustředění nebo skupinové
pobyty a školy v přírodě,“ míní
majitel chaty Oldřich Pilc
a dodává: „Naši hosté bývají
od prvního okamžiku uneseni
krásou okolní přírody a také
oceňují originální stylové
prostředí, příjemnou rodinnou

Chata Sabinka nabízí ubytování ve dvou, tří i vícelůžkových
pokojích. Hosté mohou využít
plně vybavený kuchyňský
koutek ve společenské místnosti, kulečník, stolní fotbal,
stolní tenis a součástí servisu
je také bezdrátové připojení
k internetu.
U chaty se nachází venkovní
posezení s ohništěm a hřiště
pro děti. Přímo v budově je
také samoobslužná restaurace.
„V nadcházejícím letním období
se od naší chaty můžete vydat
na túru kolem Bílé Opavy nebo
na hřebenovou turistiku přes
Jelení studánku na Skřítek a přes
Praděd a Švýcárnu na Červenohorské sedlo,“ doplnil tipy
na výlet Oldřich Pilc.

Víte, že ...
... chata Jiřího na Šeráku nese jméno po vratislavském kardinálovi Jiřím
Koppovi?
Ten totiž stavbu kamenné chaty, která probíhala v letech 1893 –1894, z velké
části financoval. Předtím od roku 1888 stála na vrcholu chata dřevěná, ta ale už
o pět let později shořela.
... v Malé Moravě najdete kamennou poutní kapli sv. Trojice z roku 1898?
Její dřevěná předchůdkyně zde připomínala vyhlášené poutní místo již od
roku 1746. V okolí kaple najdete radioaktivní prameny, nejznámějším z nich
je udržovaný Rudolfův (Graubnerův) pramen. Každoročně se zde konají poutní
slavnosti s vycházkou na Severomoravskou chatu.
... směrem z Ovčárny přes Vysokou holi a Jelení studánku na Skřítek vede
naučná stezka s názvem Světem horských luk?
Cestou můžete obdivovat nádherné výhledy, přírodní zajímavosti a nejrůznější
geomorfologické jevy, které tu zanechala poslední doba ledová. Dozvíte se také
o drsném životě na horských hřebenech, o zajímavostech jesenické fauny nebo
o historii zdejších horských chat.

Přesně 135 let existuje v Jeseníkách organizovaná turistika. První turistický spolek vznikl v roce 1881
v tehdejším Frývaldově (dnešní Jeseník) a během pouhých několika měsíců se počet jeho aktivních
členů vyšplhal na 950! Turistické spolky v Jeseníkách budovaly horské chaty i rozhledny a mezi jejich
činnosti patřilo také značení a úpravy turistických tras.

levandulové produkty
a kosmetiku.
„V následujících letech
rozšíříme naše levandulové
království na plochu pěti
hektarů a také připravujeme
otevření levandulových
kaváren v dalších městech,“
prozradil plány do příštích
dnů Lukáš Drlík.

Vážení přátelé
Jeseníků,

všichni už cítíme jaro ve
vzduchu a je to krása.
Co říkáte? Však sami dobře
víte, jak úchvatné jsou pohledy
z nížin na zasněžené vrcholky
Jeseníků nebo už klasické
obrázky krajiny zelenající se
přírody. Jeseníky mají velikou
radost, jak se o své fotografie
dělíte na fanouškovské stránce
na Facebooku. A kdo chce
vidět a cítit tu nádheru přímo
na místě, ať neváhá a vyrazí
do hor!
Vážení přátelé, než si
začneme užívat teplejších
dní, chtěl bych Vám za celé
naše Jeseníky – Sdružení
cestovního ruchu všem
poděkovat, že jste si letošní
zimu užili v nejkrásnějších
českých horách, že jste zůstali
Jeseníkům věrní a nenechali
se odradit klamavými
zprávami v některých médiích
o tom, že u nás nebyl sníh.
Moc Vám děkujeme, Jeseníky
si Vás váží!
Už teď se moc těšíme na to
krásné jaro a léto s Vámi.
Nezapomínejte kromě
sportování na náš každoroční
bohatý program kulturních
akcí – už jsme začali a do
prázdnin bude jejich počet
gradovat. Za pár dní přijde
první vrchol sezóny, když
vypuknou reje a pálení
čarodějnic! Sledujte proto
náš web a čtěte zpravodaj.
Nezapomeňte na další slasti
života: dobře jíst a pít a z toho
všeho se radovat! Kdo si chce
Jeseníky užívat s nejlepšími
bonusy, doporučujeme
mu pořídit si a používat
výhodný Jeseníky Pass.
Nejkrásnější a úžasné jaro
z Jeseníků!
Jan Závěšický,
předseda správní rady J-SCR
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ZÁŽITKOVÁ KARTA HOSTA JESENÍKŮ
nyní TAKÉ VE VAŠÍ KAPSE.

FAN
FOTO
Vložili jste na FB/

navstivtejeseniky.cz

POZNALI JSTE,
CO JE NA FOTCE?
Napište nám
na Facebook.

Foto: Martin Kotas

Přehled akcí v Jeseníkách
BLUDOV
24. 4. (17:00)
Kaplička sv. Kříže
Historie Šumperka a okolí
Přednáška v nové kapličce svatého
Kříže. Tématem provede
PhDr. Milena Filipová.
www.bludov.cz

KOUTY NAD DESNOU
23. – 24. 4.
Areál Kouty
Lanovka v provozu
Zahájení letního provozu lanovky.
Vydejte se na PVE Dlouhé Stráně,
projděte si naučnou stezku Rysí skála
nebo vyzkoušejte 17 km dlouhý sjezd
na koloběžkách.
www.kouty.cz

STARÉ MĚSTO
29. 3. – 30. 4.
Horský & wellness
hotel Sněženka,
Hynčice p. Sušinou
Dubnový wellness
Prožijte skvělý relaxační wellness
pobyt s masážemi, bazénem,
vířivkou, bowlingem, domácí kuchyní
a procházkami jarní krajinou v našich
překrásných Jeseníkách!
www.hotel-snezenka.cz

ZÁBŘEH
15. – 24. 4.
Sport & relax areál
Bozeňov, Restaurace
Žebrování
Ochutnejte speciality z žeber a kolen
podle originálních receptů. Chybět
nebude čerstvý chléb z místní pekárny
a vyhlášené domácí dezerty.
www.bozenov.cz
16. 4. (20:00)
Velký sál Kulturního domu
Tři sestry
Koncertní show legendární kapely v čele
s nepřehlédnutelným frontmanem Lou
Fanánkem Hagenem. Vstupné v předprodeji 240 Kč, v den akce 280 Kč.
www.kulturak.info

ČERNÁ VODA
23. – 24. 4.
Rychlebské stezky
Ladies kemp
Dámský víkend se zaměří na zdokonalení ovládání kola a procvičování prvků
techniky jízdy.
www.rychlebskestezky.cz
LOUČNÁ NAD DESNOU
20. 4. (16:00)
Zámecký park
Parková chůze
a Chlapácký běh 2016
4. ročník chůze zámeckým parkem
a 6. ročník parkového běhu na
8 kilometrů. Součástí sportovní akce
bude i závod pro nejmenší. Startovné
50 Kč, děti zdarma.
www.loucna-nad-desnou.cz
ŠUMPERK
18. 4. (19:00)
Klášterní kostel
Moravia Quintet
Koncert dechového kvinteta
Moravské filharmonie Olomouc. Účinkují Petr Hladík (flétna), Jan Kučera
(hoboj), Lukáš Broda (klarinet), Jan
Dvořák (fagot) a Oldřich Bártík (lesní
roh). Na programu zazní skladby W.
A. Mozarta, J. Ch. Bacha, D. Milhauda
a dalších. Vstupné 100 Kč.
www.dksumperk.cz
20. 4. (19:00)
Velký sál Domu kultury
Všechnopartička
Máte rádi svérázný humor moderátora a textaře Karla Šípa?
Pak přijďte na talk show Všechnopartička, jejímž hostem bude bavič Josef
Alois Náhlovský. Vstupné 220 Kč,
250 Kč a 290 Kč.
www.dksumperk.cz

22. 4. (9:00 – 17:00)
Park u Vily Doris
Den Země
Přijďte s námi oslavit svátek Země.
V parku a jeho okolí bude připraven
bohatý program plný atrakcí, zábavy
i poučení. Vstupné 35 Kč.
www.doris.cz

DOLNÍ MORAVA
22. – 24. 4.
Relax & sport resort
Dolní Morava
Cesta kolem světa
s J. Kolbabou
Podívejte se do všech koutů světa
s cestovatelem Jiřím Kolbabou. Těšte
se na velkou havajskou párty, čínskou
kuchyni nebo krásnou přírodu
ostrova Bali.
www.dolnimorava.cz
OSTRUŽNÁ
22. – 24. 4.
Horský hotel Skiland
Jarní probuzení
Načerpejte u nás energii a odpočiňte
si u kurzů japonských a thajských
masážních technik či u jógy pro dvojice
a páry. Cena 2860 Kč.
www.skiland.cz
VELKÉ LOSINY
8. – 30. 4.
Wellness hotel Diana
Rybí speciality
Zavítejte k nám do hotelu Diana
a ochutnejte některou ze speciálních rybích lahůdek.
www.diana-losiny.cz
16. 4. (8:00)
Areál zdraví
Losinský badcup
Turnaj čtyřher amatérů v badmintonu.
Startovné činí 100 Kč za osobu.
www.arealzdravi.losiny.cz
23. 4. (16:00)
Areál zdraví
Čarodějnický kotel
Soutěže pro děti, čarodějnické dílničky,
malování na obličej, ohňová a světelná
show. V 19 hodin vypukne zábava pro
dospělé. Vstup zdarma.
www.arealzdravi.losiny.cz
ZLATÉ HORY
16. 4. (19:00)
Hotel Praděd Thamm
Disco country večer
Výuka country tanců pod vedením
zkušeného lektora. K poslechu i tanci
hraje DJ Josef Kocoň. Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.
www.hotelpraded.eu

23. 4. (21:00)
Relax & sport resort
Dolní Morava,
Wellness hotel Vista
Sauna night
Saunová noc plná čarodějných ceremoniálů a relaxace při svíčkách.
www.dolnimorava.cz

RAPOTÍN
19. 4. (19:00)
KKC Rapotín
Cestou necestou
s Miroslavem Donutilem
Show populárního herce, baviče,
vypravěče a mimo jiné i zpěváka
Miroslava Donutila. Známé zábavné
historky i nové příběhy z hereckého
života doprovodí písně.
Vstupné 220 Kč až 370 Kč.
www.kkcrapotin.cz

Jeseník
20. 4. (19:00)
Kaple, Průchodní ulice
Valérie Zawadská
a Doležalovo kvarteto
Hudební dílo a fragmenty ze života
a korespondence Antonína Dvořáka
představuje společný projekt přední
české herečky Valérie Zawadské
a smyčcového Doležalova kvarteta.
Vstupné 100 Kč dospělí, 80 Kč děti
a senioři.
www.mkzjes.cz
21. 4. (17:30)
SVČ Duha
Život vod na Jesenicku
Od potoků a řek, přes chovné rybníky,
zatopené lomy, cenné mokřiny až třeba po dlouho ležící sněhovou pokrývku
na vrcholcích pohoří. Přednášku o životodárné tekutině v různých podobách
pestré krajiny Jesenicka povede
Mgr. Hana Hošková. Vstupné 20 Kč.
www.muzeum.jesenik.net
22. 4. (19:00)
Priessnitzovy léčebné
lázně, a.s., Kongresový sál
Odjezd nejistý
Veselohra v podání divadelního spolku
Kantoři. Vstupné 60 Kč.
www.priessnitz.cz

22. 4. (19:00)
KKC Rapotín
Jarní rapotínská veselice
Zábavný večer s cimbálem Zbyňka
Hrdličky, ochutnávkou vín a bohatým
občerstvením. Vstupné 50 Kč, nutná
rezervace.
www.kkcrapotin.cz

19. 4. (19:00)
Multifunkční volnočasové
centrum (kino)
Commedia Finita
Úsměvné divadelní představení. Hrají
Anna Kulovaná, Valerie Zawadská,
Karel Soukup a další. Vstupné 220 Kč.
www.zlatehory.cz

VERNÍŘOVICE
23. 4. (9:00)
SEV Švagrov
Den Země a Dřevořezání
s Marcelem
Užijte si společný den s dětmi v přírodě, vyzkoušejte si zručnost při práci se
dřevem a bavte se.
www.svagrov.cz

23. 4. (14:00)
Hotel Praděd Thamm
Z Pradědu na Praděd
Zábavní soutěžení před hotelem pro
jednotlivce i týmy. Trasy jsou vhodné
pro ostřílené sportovce i maminky
s kočárky.
www.hotelpraded.eu
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