
VÝLET ZA TRADICEMI BÍLÝCH KARPAT
10. 7. - DEN OTEVŘENÝCH ŘEMESEL

Druhou sobotu v červenci mezi 10 – 16 hodinou otevřou své dílny bělokarpatští řemeslníci ocenění regionální značkou Tradice Bílých Karpat. 
Všem návštěvníkům v tento den předvedou svoje řemeslo a odhalí jeho historii.

Pojďte se projít z Vlachovic po červené značce kolem Hložecké kaple nad Křekovem do Valašských Klobouk.
Poznejte na této trase tři různá řemesla a lidi, kteří je ovládají. Trasu a navštívená místa si můžete zvolit dle svého zájmu.

Odneste si domů jedinečný zážitek, originální výrobek, nebo vlastní výtvor.

Regionální značka Tradice Bílých Karpat® označuje
produkty, které pocházení z území Bílých Karpat
a jsou zároveň jedinečné ve vztahu k regionu,
s podílem ruční práce, z místních surovin, šetrné
vůči životnímu prostředí a kvalitní.

Josef Fyzelka
Vlachovice 326

tel: 577 324 025
e-mail: fryzelka@bednarstvi-jf.cz

www.bednarstvi-jf.cz
GPS: 49°7'26.01"N, 17°56'27.665"E

Ve Vlachovicích pokračuje Josef Fryzelka 
v rodinné tradici. Jeho bednářská dílna je jednou

z pěti v České republice a vzniká v ní řada tradičních
i moderních výrobků. Bednářský um vám pan
Fryzelka nejen rád předvede, ale umí o něm i

poutavě vyprávět.

Přidejte se ke skupině, sraz v 10:00 ve Vlachovicích na
autobusové zastávce, nebo se vydejte sami.

Autobusové spojení: odjezd 
Valašské Klobouky 9:50 Vlachovice 10:00

Josef Káňa
Návojná 103

Tel: 737 560 174
e-mail: kana.josef@seznam.cz
www.  medvidkovyloutky.com   

GPS: 49°6'30.937"N, 18°3'32.132"E 

Josefa Káňa z Návojné vyrábí loutky i kompletní
loutkové divadla. Tělo loutek vyřezává z javorového
dřeva, hlavičku, ruce a nohy modeluje z pálené hlíny
a ručně maluje. Ve Valašských Kloboukách v dřevěnici
ČSOP Kosenka si můžete takovou loutku sestavit dle
vlastní fantazie z připravených dílků.

Pořádá: 
Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat

Hostětín 4, 687 71 p. Bojkovice
tel.: +420 572 641 856

e-mail: tbk@tradicebk.cz 

„Proutí je úžasný materiál, proto se k němu lidé stále vracejí“, říká košíkář David Opálka.
Všechny jeho výrobky vznikají v zapomenuté valašské chalupě 

v těsném sousedství Hložecké kaple, kam jste srdečně zváni. 
David Opálka

Křekov 76
tel: 777 797 477 

email: davidopalka@seznam.cz         www.  opalka.webgarden.cz  
GPS: 49°6'50.969"N, 17°58'50.473"E 

I cestování a poznávání může být šetrné ke kraji,
přírodě i památkám. Projekt Lidé k řemeslům a
řemesla k lidem, podporuje ohleduplný způsob
turistiky. Vydejte se na kole i pěšky po tradicích

Bílých Karpat a můžete podpořit tuto myšlenku.  

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiály nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.  


