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Milí čtenáři,
rok se s rokem sešel a vy opět v rukou držíte čerstvé vydání
letního magazínu Hory zážitků. Je to téměř k neuvěření, ale
letos slaví resort své první kulatiny. Takové výročí už něco
znamená, proto jsme na velkolepou cestu Dolní Moravy
v tomto čísle nostalgicky zavzpomínali a připomněli si její
nejdůležitější milníky. Možná Vás samotné překvapí, jaký kus
práce za tím vším stojí a jaké úspěchy či strasti resort za
celou dekádu potkal. Abychom ale nezůstali jen u vzpomínání, vězte, že ani toto léto Vás nepřipravíme o novinky. Pro
milovníky horských kol plánujeme nové Single Traily, příjemné
občerstvení v horské přírodě si vychutnáte díky připravova-
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ným piknikovým zastavením a chybět samozřejmě nemůže
ani čtenáři oblíbená fotosoutež, která prošla oproti minulým
ročníkům proměnou. Více Vám však neprozradíme, abyste
nepřišli o dojmy z prvního prolistování magazínu, do kterého
se teď můžete v klidu pustit.
Za všechny, kteří pro vás připravují #horyzazitku, Vám přeji
příjemně strávené chvíle s rodinou či přáteli a věřím, že pro
vás budeme i nadále tou správnou volbou minimálně dalších
deset let.
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„Mamutí horská dráha snese srovnání
s evropskou jedničkou“

Na mamutÍ vlnE zábavy
v

Po 6 měsících precizní stavařiny a 3 dnech intenzivní letové práce
výkonného vrtulníku, dopravujícího materiál na těžko dostupná místa,
vznikla monumentální konstrukce, která bere dech. Návštěvníkům
se Mamutí horská dráha otevřela na začátku srpna 2019
a letos ji čeká letní sezóna v plné parádě. Pojďte se na ni sklouznout nanečisto.

Jiří Lhota, zhotovitel Mamutí horské dráhy
Mamutí horská dráha s úctyhodnou
celkovou délkou 4 244 metrů se dá
s klidným svědomím považovat za nejmodernější a nejbezpečnější bobovou
dráhu svého druhu na světě. Jsou na

ní použity ty nejmodernější bezpečností prvky, trojitý brzdový systém
a kontrola rozestupů na trati. Bobová
dráha v Andoře sice drží prvenství co
do délky dráhy s celkovým sjezdem

3,6 km, ale přece jen už je to poměrně
starší zařízení. Pokud jde tedy o bezpečnost a pestrost, dá se říct, že Dolní
Morava se může stát evropskou jedničkou.

TIP Rodinný výlet, na který jen tak nezapomenete
TŘÍKILOMETROVÉ RODEO

Během poklidné jízdy na
startovací rovinku linoucí se
1 201 metrů vzhůru koncentrujte
síly na divokou jízdu
v délce 3 043 metrů střemhlav
do údolí s převýšením 364
výškových metrů.

ZATÁČKOVÝ KOKTEJL

Namíchejte si ten pravý
adrenalinový mix 25 zatáček
s různou úrovní chutí, ostrosti
i dynamiky v panoramatických
i lesních pasážích.

PESTROBAREVNÝ PROFIL

Zatímco si během dne i večera
svištíte na jednom ze 100 osvětlených bobů rychlostí až 50 km/h,
objevují se na trase se sklonem až
30 % zážitkové prvky všeho druhu.

720° MIXÉR

Po opuštění lesního koridoru
si vychutnejte karusel s dvojitým
otočením o celých 360°
začínající ve výšce 12 metrů
nad zemí.

Dva mamutí giganti na obzoru
› MAMUTÍ HORSKÁ DRÁHA
› OBŘÍ MAMUT

Dva monumenty v jednom
› MAMUTÍ HORSKÁ DRÁHA
› STEZKA V OBLACÍCH

Pro takový plán nadchnete své děti snadno. Osvěžte se 3 kilometry nekonečné jízdy na Mamutí horské
dráze, která vás dopraví až do dětských zážitkových
parků. Obří mamut s výškou 13 metrů obklopený
herním rájem vody, lesa a písku bude za odměnu.

Ten, kdo má rád velkolepé zážitky, si přijde na své.
Dotkněte se mraků ve výšce 55 metrů nad zemí na
Stezce v oblacích, potěšte se v panoramatické restauraci Skalka a pak se snesete zpátky nohama na zem
pomocí bobu vábícím na projetí Mámutí horské dráhy.

JAK VYZRÁT NA NAŠE MHD?
Na Mamutí horské dráze funguje při vyšší návštěvnosti pořadový systém
a horní stanice je koncipována jako přestupní, proto je třeba vstupenky
na jízdu nahoru a dolů zakoupit zvlášť.

VROUBKATÝ TUNEL

Sotva se zorientujete po bleskovém
protočení o 720°, proletíte tunelem
v délce 21 metrů a průměrem
3 metry, který vás navede na
finálový úsek jízdy.

OSMIČKOVÉ NEKONEČNO

Ten, kdo ještě nemá dost, se
připraví na vykroužení dokonale
zaoblené osmičky nad úrovní
terénu, aby vyrazil do
cílové etapy.
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ADAPTIVNÍ TEMPOMAT

Nárazu se není třeba bát, celou
vaši jízdu kontroluje adaptivní
brzdový systém hlídající
rozestupy na trati.

1.

Kup si lístek nahoru u pokladny nebo
bez front online na e-shopu!

2.

Kup si jízdu dolů u horní stanice společně
s pořadovým lístkem.

3.

Sleduj své pořadové číslo na informačních
panelech.

4.

Máš-li dostatek času, zajdi se občerstvit do
restaurace Skalka nebo na chatu Slaměnka.

5.

Až přijde na řadu tvé číslo, naskoč na bob a jeď!
…hory zážitků www.dolnimorava.cz léto 2020 5)

novinka

kalendář akcí

Žijeme létem
Letní sezóna u nás začíná zostra hned s posledním roztátým sněhem a zazimováním nablýskaných
roleb. I v té letošní chystáme hromadu akcí, při kterých se zabaví děti i dospělí a na své si u nás
samozřejmě přijdou i vyznavači pohybu a výzev v podobě závodů. Pomyslným hřebem letní zábavy jsou dvě zbrusu nové akce s nádechem dramatického umění pouličních artistů za doprovodu živé
hudby u horské chaty Slaměnka, které by neměly na vašem seznamu rozhodně chybět. Připravte se
na hory zábavy od dubna do října a nechte se unášet na vlně pohodových letních dnů uprostřed hor.

VYRAZ S RODINOU
ZA ZÁBAVOU
Pálení čarodějnic 1. 5.

Veterán sraz 4. 7.
Přehlídka krasavců s doprovodným
programem

PŘIJMI VÝZVU
Dropdown 18. – 19. 4.
Zažij to
Sjezdové závody po sjezdovkách
a trailu v délce 7 km a převýšením
575 metrů pro bikery s adrenalinem
v krvi

Čarodějnická a ohnivá zábava
pro celou rodinu

Rodinný festival v oblacích
vol. I 11. 7.
Den plný vystoupení pouličních artistů
a živé hudby v šapitó u Slaměnky

Nova Cup 16. 5. – 17. 5.
Zašlapej si
Seriál závodů horských kol v délkách
100 km, 56 km, 16 km nebo dětský
závod

Mamutíkovo noční
dobrodružství
každý pátek 10. 7. | 17. 7. | 24. 7.

Dětský den 30. 5.
Oslava dne našich nejmenších plná
rodinné pohody

31. 7. | 7. 8. | 14. 8. | 21. 8. od 21:00
Večerní program pro děti i rodiče
s našimi animátory v dětských parcích

Rodinný festival v oblacích
vol. II 1. 8.
Den plný vystoupení pouličních artistů
a živé hudby v šapitó u Slaměnky

Pohádkový les 29. 8.

Den zážitků 27. 6.
Otevření prázdnin s horami zábavy
pro malé i velké

Mizuno Tral Running Cup 6. 6.
Vyběhni si
Běžecké závody ve variantě 21 km,
8 km a dětský překážkový běh

Loučení s prázdninami
s pohádkovou stezkou

Mamutí cena Dolní Moravy
26. 9.

Noční Adventure v Lanovém
parku 18. 7. a 22. 8.

Vyšlápni si s rodinou
Rodinné cyklistické závody v délce
30,5 km, 12,8 km a dětské závody

Nasvětlené lanové okruhy a adrenalinová věž s doprovodným zábavným
programem

Sleduj kalendář akcí
www.dolnimorava.cz/kalendar-akci
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Spartan Race 24. – 25. 10.
Překonej sám sebe
BEAST půlmaraton a 30 překážek,
SPRINT 5 km a 20 překážek, SUPER
10 km a 25 překážek nebo závod KIDS

Piknik
uprostřed hor
Dát si něco dobrého na zub v obklopení ryzí přírody nikdy neomrzí. Naopak, takový piknik v přírodě má něco do sebe. Čerstvý
vzduch, cvrlikající ptáci a společnost těch, se kterými je nám
dobře, je skvělým plánem, ať se pro něj rozhodnete za rozbřesku, v pravé poledne nebo při večerním západu slunce.

Za piknikem a pohádkou
Toto léto jsme pro vás připravili piknikovou stezku, na které vám bude
chutnat ještě o něco víc. Po okolí
jsme rozeseli příjemná pikniková místa s dřevěným posezením, na kterých
vás přivítají vyřezávané sochy lesních
zvířátek z dílny zručných řezbářů, které vznikly během každoročního dřevo-sochařského sympozia. Ti vytvořili
sympatickou lesní rodinku, která vám
na každé zastávce povypráví poutavou pohádku. Pohádkovým postavám
byl vdechnut život na kurzech tvůrčího
psaní pod vedením Dany Emingerové,
která se k nám pravidelně a ráda vra-

cí, aby psala další příběhy z bezedné
studnice inspirace a nápadů pocházejících z pohoří Králického Sněžníku. Na
jednotlivá místa se dostanete pěšky po
turistických trasách v bližším i vzdálenějším okolí. Ale nebojte, volili jsme
přesně tak, abyste si na nich dopřáli
nerušený společný čas mimo hlavní
turistický ruch.

Dobrou chuť z kuchyně
wellness hotelu Vista
Pokud chcete vyrazit bez starostí
s přípravou vlastního občerstvení,
objednejte si piknikový koš nebo
batoh u nás. My vám s radostí při-

Rezervujte
24 hodin
předem na
Lobby Vista

chystáme pečlivě zabalené dobroty
s sebou a vy už si jen zvolíte, kde si
je společně vychutnáte.

VYBERTE SI ZE DVOU
VARIANT
Piknikový koš pro rodinu
Piknikový batoh pro dva
Ať už jeden nebo druhý,
v obou vás čekají:
Vypečené kuřecí paličky
Sýr z místní farmy Heřmanice
Bezinková limonáda
Rakouské víno Junger
Österreicher z vinařství Kramer
Sladké ovoce a čerstvé pečivo
Piknikové nádobí
a pohodlná deka
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rodina

NADŠENÍ DĚTÍ I RODIČŮ JE NÁM
NEJVĚTŠÍ ODMĚNOU …zpětná vazba nad zlato
Co na to děti?
Maminko né,
ještě si pro mě
nechoď, běžte
si dát ještě
kafíčko, jo?

Já jsem si letos
k Ježíškovi přála,
abychom zase jeli
na Vistu.

Já nemůžu jít
na večeři, já
musím hrát
divadlo.

Kdy zase
přijedeme?

Mamutíčku,
já tě mám ta
k
ráda.

HRAVÝ SVĚT
ZA ZDMI HOTELU
Odklopte na chvíli pokličku a podívejte se, jak se žije
v tom malém světě bezprostřednosti, hravosti a dětské
radosti. Na místě, kde se nadšení animátorů odráží ve
šťastných očích malých hostů wellness hotelu Vista.

Kouzlo týmové
spolupráce
Týmový duch tu vládne každým coulem.
Jak říkají animátoři samotní, animační
programy jsou společným dílem všech.
Každý do nich vkládá kousek sebe.
Díky tomu je práce baví, naplňuje
a rozšiřuje jim obzory. Umí táhnout za
jeden provaz, pomáhat a vycházet si
vstříc. Klíč k úspěchu je jednoduchý.

Nejvíc energie čerpáme
z dětského úsměvu
a radosti.
Programy a aktivity si mezi sebou rozdělují tak, aby jim byly blízké. To se pak
odráží jak v jejich pracovním zápalu, tak
i v radosti z odvedené práce.

S podporou
jde všechno lépe
Když přijde čas vytvořit něco nového,
zasednou k jednomu stolu a nechávají
proudit své myšlenky. Dobrý výsledek

Naším mottem je být
originální a první.
je vždy zaručený. Animátorům nechybí
touha sledovat aktuální trendy a hledat
inspiraci v práci s dětmi, což je motivuje
k vlastním novým nápadům. Co je těší
nejvíc, je podpora, které se jim na hotelu ze strany managementu dostává.
Výsledkem je, že mohou to, co umí
nejlépe, dělat v takovém rozsahu
a s natolik jedinečným konceptem provázaným s místním krajem Králického
Sněžníku, který jinde nemá obdoby.
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Jak to vidí rodiče?

Trénovat a učit se
Důkladnou přípravou i poctivou realizací ladí program do dokonalé podoby.
Dokážou tak předat dětem i rodičům
radost z jejich úsilí. Současně sází na
kvalitní trénink před spuštěním nových
aktivit, který eliminuje případné
mezery v organizaci i náročnosti
programu pro danou věkovou kategorii. A nezapomínají ani na pravidelná školení a workshopy, kterými
se intenzivně vzdělávají v mnoha zajímavých oborech, jako jsou například
saunové ceremoniály, výtvarné techniky, muzikoterapie, dramaturgie nebo
dokonce rytectví. Cíl je jasný. Vše chtějí
dělat profesionálně a přesně tak, aby
si ze společně stráveného času naši
malí hosté odnesli co nejvíc zážitků
i poznání.

Vás bychom
si nejraději
vzali domů.

Musíme hodně plánovat,
abychom stihli
všechny
aktivity.

Už několikrát
jsme chtěli vyrazit
na dovolenou
jinam, ale stejně
vždycky vyhraje
Vista.

Minulý rok jsm
e
tu byli ještě ve
dvou a teď už
jsme tu tři.

To všechno
jsi dneska
vyrobila sama?

BÁJEČNÉ LÉTO NA VISTĚ
Kdo si hraje, nezlobí l letní rodinná hra
Prožijte příběh Stamíkovy rodiny v čase. Hned po příjezdu se dětem dostane do rukou hrací karta. Vyrazte
s dětmi do spletitých chodeb hotelu a hledejte odpovědi s našimi postavami z Pohádky do ouška. Zjistíte
společně se Stamíkem, co je na světě nejdůležitější?
Pokud ano, zastavte se pro odměnu na recepci
v dětském světě a vyrazte s mapkou v ruce také za
brány hotelu, kde se ukrývají další indicie a úkoly.

Zabavíme i teenagery l nová hotelová herna

Své místo si u nás najdou i děti od 8 let. V naší nové herně
přímo vedle bowlingu si zařádí na autodráze s ovládáním,
starší děti si zatančí nebo zasportují s herní konzolí X box
s kinectem a ti mladší se mohou těšit na herní konzoli
Nintendo Wii. Jen nezapomínejte, že pobyt na čerstvém
horském vzduchu je k nezaplacení.
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představujeme

představujeme

Nevídaná dekáda,
která nekončí
Časy Dolní Moravy, které patřil jen vlek Ondráš, jedno sněžné dělo
a zimní pásové vozidlo, jsou dávno pryč. Rokem 2010 se začala psát
nová kapitola, která přinesla odlehlému koutu Králického Sněžníku víc, než
by si kdo v té době dokázal představit. Investice přesahující miliardu korun
z ní udělala hory plné zážitků se vším všudy. Pojďte si připomenout milníky
na ne vždy růžové cestě, které zásadně proměnily tvář tohoto místa.
prosinec 2010

2010

Dochází k rozšíření zábavy pro malé objevitele a své brány otevírá unikátní
Lesní zážitkový park s dřevěnými domečky, lanovými cestami i hracími
prvky uprostřed lesa, který v dané době nemá v České republice obdoby.

prosinec 2015
V sobotu 5. 12. přichází asi nejočekávanější
událost roku. Mezi TOP zážitky se zařazuje
projekt, který i dnes vzbuzuje emoce. Stezka
v oblacích připomínající let nočního motýla
z dílny brněnského architekta Zdeňka Fránka
je jedinečná svou architekturou, ukotvením
v těžkém skalním podloží i lokací
v nadmořské výšce 1 116 m n. m.

2015

2016

Celý příběh začíná sázkou na rozšíření
infrastruktury lyžařského areálu o dvě
čtyřsedačkové lanovky U Slona a Sněžník a zázemí dětského skiparku Amálka
s občerstvením v Après-ski baru Hříbek.

Pro rodiny s dětmi je tu další lákadlo v podobě
Pískového světa se zábavou dálného východu,
archeologických nálezů i pískových dopravníků.

2017

2012

Dolní Moravu postihuje první rána. Jen
chvíli před plánovaným červnovým otevřením
wellness hotelu Vista, který měl být nejmodernějším a nejluxusnějším hotelem svého druhu
v regionu, zachvátil stavbu požár, při kterém
praskaly okenní tabule a odpadávalo obložení.
Požár, který zasáhl 3 ze 4 téměř dokončených
pater, kompletně zničil střechu, vybavenou
kuchyň i více než 30 již zařízených pokojů.

2013

Spodní areál se chlubí novým svatostánkem
pro všechny milovníky zábavy po odložení lyží
do stojanů v podobě Après-ski baru U Slona.

2018

srpen 2012
I přes nepřízeň osudu se daří
pouze o měsíc a půl později
v sobotu 1. 8. slavnostně
otevřít zbrusu nový čtyřhvězdičkový wellness hotel Vista.
Současně se otevírá i horská
chata Slaměnka.

prosinec 2018
Před novou zimní sezónou oslní svou krásou
restaurace Skalka. Jedinečná panoramatická
restaurace s posuvnou střechou a interiérem
ze skla a dřeva přímo u paty Stezky v oblacích
doplňuje nabídku gastronomických požitků
o jednoduchost a modernost.

květen 2019

červenec 2019

Zážitkové parky se vylepšují o dětský lanáček
s domečky v korunách stromů s lanovými
přejezdy a překážkami a moderní občerstvení přímo pod Obřím mamutem. Nově se také
návštěvníci podívají do unikátní Stamichmanovy štoly se zážitkovou hrou formou
rozšířené reality.

2019

Na seznamu se objevuje nový vlek Kamila nad
wellness hotelem Vista, který nahrazuje původní
vlek Komety Brno.

prosinec 2014
srpen 2014

2014

Světlo světa spatřuje
nejoblíbenější Mamutíkův
vodní park s korýtky,
vodními cestami a řadou
interaktivních prvků.
Současně se mohou bikoví
nadšenci poprvé projet
na nových Single Trails.

Lyžaři se těší z nově spuštěného
vleku Slamník. Stejnojmenná
sjezdovka u tohoto vleku patří
k nejoblíbenějším svahům díky
své nadmořské výšce, panoramatickým výhledům i komfortní
šířce a sklonu sjezdovky.

Investice v kostce
2010 – 2020
350

Lanovky, vleky, sjezdovky
a zasněžovací systémy

270

Wellness hotel Vista

milionů Kč

215

Horské chaty,
restaurace a aprés ski

200

Mamutí horská dráha

milionů Kč

milionů Kč

milionů Kč
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V areálu U Slona se nafukuje nadýchaný polštář
pro skok volným pádem z výšky 8 a 12 metrů
zvaný Bag Jump.

Dětské zážitkové parky vítají
nového obyvatele, kterým
je největší mamut na světě.
Obří mamut s výškou 13 metrů se stává novou dominantou dětských parků s dvěma
patry zábavy.

prosinec 2012
únor 2013

červen 2017

květen 2018

Jako další přichází na řadu svého času jedna z nejdelších bobových
drah v České republice v areálu U Slona společně s chatou U Slona,
penzionem Terezka a sáňkařskou dráhou. V horní části areálu vzniká
lanový park s adrenalinovou věží a chata Marcelka.

30.3. 2012

Dolní Morava znovu zažívá zkoušku odolnosti. V ranních hodinách
se tu prožene několik minut
trvající tornádo, které poničí nově
zprovozněný Lesní zážitkový
park, Mamutíkův vodní park,
lanové okruhy i bobovou dráhu
U Slona. Naštěstí se podaří díky
týmové práci všechny zasažené
atrakce do 14 dnů obnovit.

září 2016

prosinec 2011

2011

8.7. 2015

červenec 2015

Zatím poslední a současně jednou z největších investic je
nejdelší bobová dráha v České republice a druhá nejdelší
v Evropě. Mamutí horská dráha s délkou sjezdu 3 kilometry nabízí adrenalinovou jízdu plnou zážitkových prvků,
kterou jinde nezažijete.

Tím to ale nekončí.
Naše cesta pokračuje dál a my se těšíme,
co nám další desetiletka přinese…

100

Stezka v oblacích

28

Vozový park roleb

milionů Kč

20

Dětské zážitkové parky
a Obří mamut

17

Bobová dráha U Slona

8

Adrenalin a lanový park

milionů Kč

milionů Kč

milionů Kč

milionů Kč

8

Dětský park a skipark Amálka
a letní tubing

3

Sáňkařská dráha

milionů Kč

miliony Kč

1,8

Single Trails

1,6

Stamichmanova štola

400

Bag Jump

milionu Kč

milionu Kč

tisíc Kč

…hory zážitků www.dolnimorava.cz léto 2020 13)

novinka

Tip na výlet

Stamichmanovi v patách

Chraň to
nejcennější
KOLEM NÁS
Třídíme na sněhu i na trávě
Jsme hrdí na naši spolupráci se společností EKO-KOM, která zajišťuje třídění, recyklaci a využití odpadového
materiálu. Své ano jsme si řekli již v rámci
akce Čistý festival aneb třídíme na sněhu
s mottem „Malý krok pro tebe, velký skok
pro přírodu“. Opakovaně máme během
zimní sezóny umístěné třídící kontejnery v blízkosti sjezdovek i horských chat.
Nyní přišel čas se posunout dál a vznikla
tak společná myšlenka letní pohádkové
stezky pro děti a jejich rodiče.

S pohádkou to jde samo
Udělejte si příjemnou pěší procházku od chaty Marcelka směrem na
Stezku v oblacích a my vás během

Nevyhazuj mě v přírodě, PROTOŽE:
Plastová lahev se ve mě rozkládá až 100 let
Plechovka tu zůstane až 15 let
Sklo se tady nikdy nerozloží
1 tuna vytříděného papíru ušetří vykácení 2 tun dřeva

cesty doprovodíme Stamichmanovými vytříděnými
příběhy. Oblíbené postavy
Babušáků, Mamutíka nebo
Stamichmana vás během cesty zabaví
čtyřmi pohádkami a současně povypráví o třídění papíru, plastů, skla nebo
kovu. Na jednotlivých stanovištích se
nachází kontejnery na tříděný odpad
a také malé vydechnutí u poutavých
míst jako je Stamichmanova štola se zážitkovou hrou nebo do nebeských výšin
zvoucí Stezka v oblacích.

Poznejte Stamichmanovy
vytříděné příběhy
Na jednotlivých panelech po trase se
začtete do příběhů, jak nepořádní vodní

skřeti vypitými plastovými lahvemi znečišťovali les nebo chamtivá straka sbírající plechovky a kovy nedala ostatním
zvířátkům klidně spát. Také se dozvíte,
jak Stamichman věčným kouzlem skla
zachoval dobrou duši Mamutíka v kraji
nebo zachránil kouzelné smrky před
jejich kácením, když dobře lidem poradil, jak využívat starý papír.
Vydejte se společně s námi za dobrodružstvím i poznáním. A nezapomeňte cestou všechny vaše odpadky
správně roztřídit.

Babušáky střežená Stamichmanova štola je lehce
ukrytá před očima všech
zvědavců. My vás k ní ale
dovedeme, abyste kousek
jejího tajemství mohli
poodhalit i vy. Zveme na
zážitkovou hru s rozšířenou
realitou, která vás vtáhne
do příběhu místního kraje
na displeji chytrého
telefonu nebo tabletu.

Pár dobrých rad, jak se
neztratit a zažít co nejvíc
1) Štěstí přeje připraveným
Před vstupem do štoly si stáhni aplikaci
Geofun a naši hru. Pozorně si poslechni
úvodní příběh a využij testovací úkol na
pochopení principu hry. Aplikaci povol
všechny přístupy pro správnou funkčnost. Pokud máš starší telefon, raději si
zapůjč náš tablet.

TOP TRASY
Dolní Morava

2) Dobrá výbava je základ
Štola je studené a vlhké místo s nízkými
stropy. Počítej s tím, vhodně se obleč
a před vstupem si na pokladně vyzvedni
ochranný plášť a helmu.

Vyšlápni si…
nejkrásnější trasy po okolí online

Objevuj trasy online
eresort.dolnimorava.cz

14) Wellness hotel Vista www.hotel-dolnimorava.cz

v tv NA K
L
ém
tele IK
fon
u

Najdete mě kousek od horní
stanice lanovky U Slona pěší
cestou na Stezk u v oblacích nebo
Mamutí horskou dráhu.
3) Buď ve střehu
Pokud jdeš do štoly i s dětmi, všichni se
plně soustřeďte na hru, ať vám neunikne
žádná indicie nebo úkol. Vrátit hru zpět
už nelze.

6) Nech štolu ožít
Na čtyřech stanovištích příběh štoly ožívá
pomocí rozšířené reality, která se spustí
po zamíření telefonu na hornický symbol.

4) Hlídej si čas
Všechny úkoly jsou časově omezené,
sleduj ubíhající vteřiny a přemýšlej rychle. Úvodní příběh ti bude nápovědou.
5) Krystaly tě povedou
Jdi za bílými krystaly, u kterých se spouští další úkoly a prosvěcuješ na nich
správné odpovědi. Na každé hraně
najdeš po hmatu vyryté místo, kam je
třeba svítit telefonem.

7) Drž se pravidla pravé ruky
Odbočuj vždy za pravou rukou, nikdy ne
vlevo, jinak by ses snadno ztratil.
8) Nech poklad ukrytý i pro ostatní
Podaří-li se ti po zadání správného číselného kódu do zámku otevřít truhlu s pokladem, nezapomeň ji zase zavřít a protočit
kód na zámku pro další objevitele.
9) Nezapomeň na selfie
Vyfoť se nebo natoč, jakou máš radost
z dosažení pokladu. Nasdílí se na stránce aplikace, kde si můžeš fotku nebo
video i stáhnout.
10) Vyzvedni si malou odměnu
Po opuštění štoly vrať na pokladně
zapůjčené pláště a helmy a získej svůj
malý Stamichštajn.

…hory zážitků www.dolnimorava.cz léto 2020 15)

představujeme

představujeme

MRAVENČÍ ARMÁDA

100 kmenových zaměstnanců je vykryto cennou pomocí brigádníků.

se hlásí do služby

Dokonalou dovolenou pro vás zajišťuje 30 kuchařů a cukrářů, 10 údržbářů,
30 pokojských a pradlen, 25 číšníků a 20 wellness pracovníků. V hlavní sezóně

Jsou méně viditelní, ale zásadní. Jsou na pozadí, ale jejich výsledky práce
cítíte na vlastní kůži každý jeden den. Zveme vás na malou obhlídku zákulisí
wellness hotelu Vista, kde se to pracovním nasazením jen hemží.

Uklízecí jednotka

dět na každém kroku od vyleštěných
oken, navoněných pokojů po nadýchané prádlo. Jejich zaměstnání je fyzicky
náročné a kdo by chtěl mít každodenní

né směny zvládne dokonale uklidit 10 hotelových pokojů. A pokud jde
o prádlo, tak toho vypereme denně
kolem 900 kilogramů, což nám za
rok udělá krásných 328 tun.

Na hotelu topíme dřevem, kterým

týdnu a 365 dní v roce. Jsou připra-

udržujeme teplo v pokojích, ve

veni splnit jakýkoliv požadavek a na

wellness a saunovém světě a také

zavolání přispěchají k uvolněné židli,

jím ohříváme užitkovou vodu. Topí

prasklé žárovce, nefungujícímu
topení na pokoji nebo třeba po-

v roce a do kotlů přihazujeme 6×

ideální volbou. Denně totiž pokojská nabě-

pořádná sportovní výzva. Během jed-

Je nasazené 24 hodin denně, 7 dní

se 24 hodin denně každý den

trénink a fitness zdarma, bylo by zřejmě

dá 22 000 – 27 000 krokům, a to už je

Údržbové komando

Kotelníkovo lóže

Jejich nekončící a vytrvalá práce je vi-

há kolem 14 – 17 kilometrů, což odpoví-

se starají den co den o 200 dospělých hostů a 115 dětí na hotelu.

klesu teploty vody ve vířivce. Ob-

denně jednou za 4 hodiny. Bě-

Továrna na dobroty

Kuchyň ožívá s ranním rozbřeskem
ve 4:30 a po celodenním omámení
chutěmi a vůněmi odchází do peřin
ve 23:00. Pro tu nejlepší horskou snídani
napečeme každé ráno 10 kilogramů
palačinek, nakrájíme 10 kilogramů
uzenin, šunky, salámu nebo párků
a rozklepeme 300 čerstvých vajec.
A co teprve za rok? Mlékem naplníme
95 plných van v objemu 10 380 litrů,
na čaje z naší exkluzivní hotelové
kolekce nasbíráme 3 plné vany sušených bylinek vážící 85 kilogramů,
vajec rozbijeme 156 170 kusů a také
vám osladíme život 100 medovými
plástvemi přímo od včelaře.

hem léta spotřebujeme až 2000 m3
dřeva, v průběhu chladných zimních
měsíců pak 3 000 m3.

čas to vypadá, že jejich seznam

Cukrářská dílna

úkolů nikdy nekončí. Během roku

Trouby se u nás rozehřívají od

hotelu 45 tun posypového materi-

5:30. Šikovné ruce našich cukrářů
upečou každý den 200 kusů
čtvero sladkých teček pro hotelové hosty na večeře. Současně
připravují denně čerstvé dezerty
pro hotel i naše horské chaty, kdy
promění jejich cukrářské umění do
300 – 500 sladkých produktů během jednoho dne.

spotřebují na zajištění dostupnosti
álu, který by naplnil 3 kamiony.
A mají i jednu specialitu, hlídají
kvalitu vody na hotelu. Ta ale není
ledajaká, pochází z vrtů Malý a Velký mamutí pramen, které v hloubce
70 metrů pod hotelem zasahují
místní jeskynní systém, díky kterému je naše voda mimořádně čistá
a má vlastnosti nejvyšší kvality,
tedy vody kojenecké.

Designové studio

Milovnice jevištních kulis v divadelním prostředí a absolventka scénografie přetavuje své představy
do výzdoby a atmosféry, které vás
obklopují během vaší dovolené na
Vistě. V její práci se odráží smysl
pro detail i náklonnost k přírodním
materiálům, kterými vám chceme
říct, abyste se u nás cítili dobře.
Dekorování prostoru hotelu pro
vás s radostí připravuje sezónně
a s ohledem na sváteční období
roku i koncept hotelu.
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wellness

wellness

My vám kapku ZPOMALENÍ
dopřejeme i během
dovolené na Vistě.
Užívejte si každého momentu tady
a teď, ať už jste velcí nebo malí. Individuální péči a čas jen pro sebe si zaslouží děti, máma i táta. Zatímco se
postaráme o vaše děti, vy se uvolněte
jen o kousek dál.

Slow living
– slow feeling
Myšlenka slow living si stále více nachází místo v našich životech. A má
to svůj důvod. Dnes je umění nespěchat, na chvíli se zastavit a jen tak si
užívat daný okamžik bez všech rušivých elementů, bez pocitu být stále
online, bez nutkání stihnout co nejvíc
práce a být neustále po ruce. Když
zpomalíte, tolik toho nestihnete. Na
druhou stranu vám ale život přinese více naplnění z vědomě prožitých
chvílí a větší pocit štěstí.

Zaneprázdněnost
je novodobá nemoc
Všichni to známe a vypořádáváme se
s tím každý den. Pocit nedostatku času
– pocit, že máme tolik co dělat a den je

škály služeb manikúry, pedikúry i kosmetických ošetření. Vnímejte příjemné
doteky, sílu přírodní kosmetiky i chvíle
sama se sebou.

PRO DĚTI

Zážitkové saunové
ceremoniály – 60 minut
Ve společnosti víly Mateřídoušky
a včelky Andělky čeká děti v originálním saunovém kiltu a čepičce
dokonalá péče voňavými éterickými
oleji, hra s bylinkami a čerstvé lesní
plody. Okouzlí je prvky aromaterapie
a muzikoterapie, promasírují svá malá

tak krátký. Platí to v pracovním životě
– máme hory rozpracovaných projektů,
nevyřízených emailů, naplánovaných
schůzek, neodkladných požadavků od
kolegů, ale i v osobním životě – chceme
cestovat, věnovat se rodině, dobře jíst,
číst zajímavé knížky, cvičit, vzdělávat se
nebo jít s přáteli ven.

Stačí jen začít…

Začněte žít pomaleji,
budete mít šťastnější život

4. Začni pomalu a zpomaluj
postupně. Nelze zvládnout vše
a hned.

PRO TÁTU

5. Nastav svou mysl na přítomný
okamžik. Když něco děláš, dělej
to vědomě.

Vypněte a soustřeďte se jen na své tělo
pod vedením trenéra. Během zahřívací
fáze, samotného tréninku i závěrečného strečinku podpoříte svou fyzickou
kondici i kardiovaskulární systém.

Slow living je o pocitu pohody a dělání
všeho, jak nejlépe umíme místo toho
jak nejrychleji umíme. Je bojem proti
současnému stavu zaneprázdněnosti
i časové chudobě, kterou trpí současná společnost.

Slow living je životním stylem a promítá
se do všech aspektů našeho života.
Radujte se z maličkostí, které vám
možná přišly všední. Uvidíte, že každý
den, který prožijete s vědomím toho, že
jste ho prožili naplno a s radostí,
dostane úplně jiný rozměr.
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1. Pochop a uvědom si, že
zaneprázdněnost je jen tvá volba.
2. Stanov si priority. Co je pro
důležité, tomu věnuj svůj čas.

7. Dej si informační dietu
a digitální detox. Využívej
technologie efektivně.
8. Zavaž se upřednostňovat svůj
život před prací.
9. Jdi fyzicky ven a aktivuješ se
mentálně pro nové myšlenky
a nápady.
10. Dej si výzvu zpomalit a drž se
jí. Uvědomíš si sílu přístupu „žít
pomalu“.

Jedinečná procedura
Mé tělo – 60 minut
Jen vy a terapeut, jen potřeby vašeho
těla v daném okamžiku. Pomocí reflexní diagnostiky a otevřené komunikace
s terapeutem dáme vašemu tělu
i mysli tu nejlepší možnou péči, kterou
si v dané chvíli dokážete představit.
Zaměříme se na konkrétní část těla
a vhodnou kombinaci masérských
technik pro maximální uvolnění a dokonalou relaxaci.

Jóga nejen pro maminky
– 60 minut
Protáhněte své tělo toužící po pohybu.
Během hodinového cvičení s lektorem
rozproudíte energii uvnitř sebe a prospějete i vaší duši.

3. Všemu ostatnímu řekni ne, to ti
uvolní prostor na to, co tě
skutečně zajímá.

6. Vytvoř si v životě čas a prostor
pro svůj život.

PRO OBA

Kruhový trénink ve fitness
centru – 60 minut

chodidla na venkovním smyslovém
chodníku a poznají příběh rostlinek
z bylinkové zahrádky. To vše v harmonii s přírodou kolem nás.

PRO MÁMU

Beauty procedura podle
mého gusta – 60 minut
Odměňte se hodinkou maximální péče
o vaši pleť, ruce nebo nohy. Zvolte si
podle momentální chuti a nálady ze

Párový rituál Rasul – 40 minut
Dopřejte si společné hýčkání v páře
v kombinaci s léčivými marockými jíly.
Naneste je na svou kůži a poddejte se
působení páry, kterou se cenné minerální látky dostanou do nejhlubších
vrstev pokožky. Po osvěžujícím tropickém dešti se vzájemně namasírujte
marockým olejem s nádhernou vůní
pomerančového květu. Pak už jen
odpočívejte pod dekou a upíjejte ze
šálku bylinného čaje.
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gastronomie

rozhovor

10 let a 10 otázek

pro Jiřího Rulíška - majitele firmy, který masivně investuje
do místa, které vytváří zábavu a radost pro všechny, kteří zabloudí
do zážitky nabité Dolní Moravy pod Králickým Sněžníkem.
Už je to 10 let, co se rozběhl dobře
promazaný stroj na Dolní Moravě.
Proč jste se rozhodl vybudovat hory
zážitků právě tady?
Jsem rodák z Hrabenova u Rudy nad
Moravou a tady má moje rodina hluboké kořeny.

Kde hledáte inspiraci pro nové projekty?
Různě chytré nápady z mého okolí.
Například myšlenka výstavby mamuta
v nadživotní velikosti napadla mojí starší
sestru. Velkým přínosem v této oblasti je
náš obchodní ředitel Mgr. Martin Palán.

Měl jste už na začátku vidinu, že
z Dolní Moravy jednou bude centrum
horské zábavy nebo tato myšlenka
vznikala postupně?
Nejdříve byl malý podnikatelský záměr
„kotva U Slona‘‘ v zásadě pro rodinu
a kamarády a pak se to začalo nabalovat. Zjistil jsem, že v malém turistickém
ruchu mě podnikat nebaví. Zisku jsme
dosáhli poprvé po 7 letech, a to, když
jsme již proinvestovali cca 1 miliardu Kč.

Z čeho berete energii a motivaci pro
vaše nikdy nekončící pracovní nasazení?
Jsem vitální po rodičích.

Co pro vás osobně Dolní Morava znamená?
Dolní Morava je moje srdeční záležitost,
nádherný kraj plný mimořádných koutů.
Co vás na této práci baví nejvíc a co je
na ní nejtěžší?
Jakákoliv práce mě vždy bavila a baví
a když ji člověk dělá rád a s chutí, vždy
se nějaký ten úspěch po čase dostaví.

Jak byste si představoval ideální
a funkční spolupráci obce, resortu,
obyvatel i dalších poskytovatelů
služeb k vaší spokojenosti?
Ideální spolupráce resortu s obcí a okolním světem neexistuje a ani nemůže
existovat. Každý sleduje svůj partikulární
zájem, důležité je najít dostatečně velký
průsečík, kde jsou naše kroky vzájemně prospěšné, a to se nám s větším či
menším úspěchem daří.
Jak vy sám vnímáte proměnu této
oblasti po 10 letech?
O tom, jak se obec a její okolí mění, si
musí udělat obrázek každý sám.

10
LET

RESORTU

20) Wellness hotel Vista www.hotel-dolnimorava.cz

Prozradíte, jaké jsou vaše vize do budoucna a co Dolní Moravu ještě čeká?
Chtěli bychom udržet lyžování i přes
nepříznivý vývoj dalších 30 let. Bude
nás to stát 350 mil Kč. Připravujeme
přístavbu wellness centra na celoroční užití s rozpočtovými náklady 530
mil Kč. Někdy v průběhu let dáme na trh
atrakci, která bude jedinečná, v Evropě
ji nikde nenajdete, a i spoustu jiných
doplňkových projektů. Teď už zbývá
maličkost, najít banku, která nám půjčí
do tohoto podnikání v rizikovém sektoru
1,1 miliard korun.
Co byste Dolní Moravě do další desetiletky popřál?
Před 10 lety mně v Rakousku v Alpách
říkali: „Pokud uděláte na Dolní Moravě to,
co popisujete, tak Vás opravdu nebudou
mít rádi. Změna myšlení v Rakousku trvala
1 generaci, nyní i většina uznává, že turistický průmysl jim pomohl oživit a povznést
klesající populační problém horských vesnic a přivedl zpět bývalé obyvatele, kteří
jsou zde se svým životem spokojeni.“
Pokud to přijde za dalších 10 let sem
k nám na Dolní Moravu, tak jsem to zde
nebudoval nadarmo.

Snídaně s příběhem...
Až se ráno vysvobodíte z nadýchaných peřin hotelového pokoje, přichází na řadu ta
nejočekávanější část dne. Zveme na společný čas s rodinou
u jednoho stolu.

Dobroty z rodinné farmy
Heřmanice
Pochutnejte si každé úterý a sobotu na
čerstvých jogurtech, sýrech a marmeládách z malého rodinného hospodářství
u Králík. Mléčné výrobky se tu vyrábí
z plnotučného mléka kraviček plemene
Jersey, které se pasou na zelených loukách plných jetele a bylin. Jogurty zrají
přímo ve skle s vrstvou té nejlepší smetany přímo pod víčkem. Tvrdé a polotvrdé sýry mají výbornou plnou chuť díky
60 % tuku v sušině a marmelády jsou
voňavé po ručně nasbíraném sezónním
ovoci.

Omámení medem
z Pustých Žibřidovic
Svou vitamíny nabitou misku cereálií
s ořechy, semínky a čerstvým ovocem si
ochuťte sladkým medem přímo ze včelí
plástve. Stačí ji jen lehce projet lžičkou
a ten včelí zázrak je váš. Med i včelí plástve na našich snídaních pochází
výhradně z rodinného včelařství pana
Pavla Cimaly. Ten má své úly rozmístěné v té nejčistší horské přírodě a jsou
jedinečné tím, že v nich včelky zakládají med do tzv. panenského díla. Tedy
do včelařem ručně umístěné vyčištěné
plástve bez předchozích biologických
pozůstatků, které by mohly ovlivnit jeho
chuť nebo vůni.

Pro mlsné jazýčky z Klášterce
Ve spolupráci s uzenáři z Klášterce
jsme také vyladili vlastní masové párečky vhodné i pro naše malé hosty díky

speciální receptuře, vysokému obsahu
masa i ideální velikosti, která padne i do těch nejmenších ruček. Nabídku
obohacuje také poctivě vyrobená medová šunka a špekáčky.

Čistá energie z ovoce a bylin
Po ránu vás zaručeně povzbudí čerstvé
džusy s příchutí ananasu, jablečného
moštu, červené řepy s jablkem nebo
mrkve s jablkem. Sáhnout můžete také
po džusu s názvem detox. Dopřejete si
čerstvě namixované vitamínové bomby
v podobě smoothie. A vybírat můžete
také ze sypaných bylinných čajů a tří
kouzelných směsí z exkluzivní hotelové kolekce, která vás překvapí svou
lahodnou chutí.

Přejeme dobrou chut‘
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MĚJ SVOU POMOC V KAPSE

HORY
plné pokory

ZÁCHRANKA
Aplikace, která ti může zachránit život

Nenápadní strážci hor v nápadných červenomodrých barvách. Jistí vše na pozadí a vždy
se objeví v pravý čas. Jsou na místě jako
první připraveni pomoci.

Strážní andělé
Dolní Moravy
Na místní okrsek dohlíží 24 hodin denně
a 365 dní v roce 3 sympatičtí členové
horské služby Mirek Černý, Jakub Fabián a Michal Klimeš. Práce na horské
službě je pro ně životním posláním i velkým koníčkem, o čemž svědčí i to, že
své místo zřídkakdy opouští a obvykle
propadnou záchranářské práci na
horách celoživotně.

Horská služba
nikdy nespí
Celorepublikově působí v 7 oblastech
českých hor a jen v Jeseníkách mají
7 okrsků. Dolní Morava je pod nonstop kontrolou 3 stálých zaměstnanců
a 7 dobrovolníků, kteří vykrývají zvýšený
provoz o víkendech za diety a vybavení bez nároku na plat. Jejich den začíná ranní relací, kdy se pomocí radiosítě
vzájemně aktivují jednotlivé posádky,
kontaktují se krajská operační střediska

a příslušné základny letecké záchranné
služby. Hlásí se aktuální počasí i výstrahy z daného místa. Vždy se musí doplnit zdravotnický materiál a zkontrolovat
připravenost záchranářské techniky pro
výjezd. Během dne vyráží na pochůzky
do terénu, obnovují tyčové značení na
hřebenech, kontrolují průchodnost tras
a odstraňují vzniklé překážky. Průběžně
provádí také údržbu na stanicích, technice i svozných prostředcích. Především
jsou ale připraveni kdykoliv vyrazit na
záchrannou akci, jakmile se objeví hlášení. A to i v noci, kdy poctivě drží pohotovost, aby byla záchrana k dispozici
do 10 minut.

Rozdíly mezi zimou
a létem se stírají
Přestože je zimní období co do množství
výjezdů stále náročnější, ani léto nezůstává pozadu. Jak potvrzuje Jakub Fabián, práce už je v létě skoro stejně jako
v zimě. V zimní sezóně mají 200–250
zásahů, v té letní pak 100–150. Zatímco
na sněhu zasahují z velké části přímo
na sjezdovkách, během léta je to různorodější. Nejčastěji dochází k přecenění sil a vyčerpání v terénu, tržným
nebo sečným ranám nebo úrazům
v horách. Rapidně narůstají také výjezdy k alergickým reakcím po píchnutí
hmyzem. Navíc je Dolní Morava rájem
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Funguje plně na území ČR, Maďarska a Rakouska,
a to dokonce i bez signálu, kdy vygeneruje nouzovou SMS.

paraglidistů, často se tedy objevují zranění po pádu nebo vyproštění z korun
stromů. Pouští se také do pátracích akcí
ve spolupráci s policejními složkami, nechybí u všech větších akcí a závodů
a prezentují svou činnost na místech,
kde je o to zájem.

1.

Stáhni si aplikaci do svého telefonu.

2.

Vyplň jméno, příjmení a ověř telefonní číslo, aby došlo
k nouzovému odeslání polohy a dalších informací.

Ověření funkčnosti aplikace
pomocí testovacího hovoru
a potvrzující sms.

Po stisknutí vytáčí 155
a odesílá nouzovou zprávu
s vaší polohou a dalšími
informacemi záchranné
službě.

Je to běh na dlouhou trať
Stát se členem horské služby není žádný med. Chce to pevnou vůli a pořádnou porci lásky k horám i záchranářské
práci. V roli čekatele, která trvá přibližně
dva roky, procházíte množstvím zkoušek a prověrek, abyste pak rok dobrovolně docházeli do služby a absolvovali
letní a zimní školu přípravy. Tím to ale
nekončí. Pokud se vám podaří na místo
probojovat, čeká vás každoroční vzdělávání, testy, školení, kurzy a pravidelné
stáže na záchranné službě, které vás
udržují v trvalé kondici pro výkon této
práce. A když jde do tuhého, musíte
být odolný. Někdy se sejde více zásahů
současně a k tomu je třeba umět dobře
zvládat stres a efektivně koordinovat
jednotlivé zásahy, techniku i zdroje na
místě. Tým horské služby má své limity a není ani zdaleka tak vybavený záchranářskou technikou a lidskými zdroji
jako plně nasazený sanitní vůz nebo záchranná služba. O to větší dík a uznání
jim zaslouženě patří.

Pokud jste na horách,
aplikace to rozezná
a posílá zprávu také
místní horské službě.

Komunikace přes
jednoduché ikony pro
neslyšící nebo zraněné bez
možnosti komunikovat.

Přímé spojení s horskou
službou, pokud není třeba
volat záchrannou
službu.

Interaktivní průvodce první
pomocí před příjezdem
záchranné služby.

Horská služba Dolní Morava
1) Aplikace - tlačítko Horská služba

Vaše poloha a kontakty
na nejbližší místa pomoci
a pohotovosti.

Užitečné informace,
návody a instruktážní
videa.

Možnost vyplnění údajů
o zdraví a dalších
usnadňujících komunikaci
se záchrannou službou.

2) Telefon +420 601 302 617
Aktuální počasí, výstrahy, informace a webkamery
www.horskasluzba.cz
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Hraní s Pohádkou do ouska
v

Už jste četli naši Pohádku do ouška? Pokud ještě ne, tak si ji dnes s rodiči
přečtěte na dobrou noc. Nyní si totiž prověříme, jak dobře příběh znáte.

Poznáš nás všechny?
Rodina je ten největší poklad. Stejně jako ty máš tu svou, i my jsme jedna velká rodina,
která píše příběh místních hor. Napiš naše jména k portrétům.

Napsali o nás

OHLÉDNUTÍ ZA ZIMNÍ SEZÓNOU 2019/2020
Ani letos v zimě návštěvníci Dolní Moravy nepřišli o novinky, kterými se snažíme stále posouvat vpřed. Mamutí horská dráha otevřená v srpnu 2019 odstartovala svou první zimní sezónu. Naši sestavu vždy skvěle
upravených svahů doplnila komfortně rozšířená sjezdovka mezi horní stanicí U Slona a sjezdovkou Kamila.
A také jsme technicky vylepšili naše fun a freestyle tratě Snow Trails v areálu U Slona. Přinášíme pár vlaštovek
z tištěných i online médií, která o nás napsala.

SNOW Time
Speciál

Marahwa, Mateřídouška, Man, Perun, Stamík, Stamichman, Mamutík

Kdo je kdo?
Provázíme tě příběhem malého Stamíka a jeho mamutíka. Najdeš nás i ukryté na hotelu, když
si s námi zahraješ hru Příběh Stamíkovy rodiny v čase. Uhádneš, kdo jsme a ke komu patříme?

Marahwa
Stamík
Perun

Nejstatečnější bojovník a náčelník kmene
Bylinková víla
Jasnovidná vodní víla
Bůh hromů a bouří
Dnešní nesmrtelný duch Králického Sněžníku

Man
Mateřídouška

syn Marahwy a Mana
nejmladší dcera děda Peruna
manžel Marahwy a táta Stamíka
sestra Marahwy a dcera děda Peruna
děda Stamicha

Pohádkový kvíz
Znáš všechny odpovědi na otázky z naší knížky? Pokud ne, tak si ji vezmi do ruky
a příběh si společně s mámou a tátou připomeň. Odpovědi v ní určitě najdeš.
1) Jak se jmenuje hora, pod kterou se nacházelo skalní
útočiště pravěkých lidí? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6) Co chce Stamík přinést dětem v budoucnosti?
....................

2) Jak se jmenuje pramen, ve kterém se koupala Marahwa
s Manem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7) Kam chce dojet Stamík na mamutíkovi, kterého objevil?
....................

3) Z jakého zvířete se proměnil děd Perun v boha?
....................

8) Kolik let je v příběhu Stamíkovi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9) Kým se stal malý Stamík po smrti otce?
..................................................

4) Na jaké voňavé bylince Stamík ležíval, když chodili
s maminkou na bylinky? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10) V co se ze smutku proměnila víla Marahwa po smrti
Mana? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) Jak se jmenuje řeka, ve které se našly kosti mamutů?
....................

Listopad 2019
Letošní novinkou je
vybudování prakticky
nové sjezdové trati od
horní stanice lanovky
U Slona směrem ke sjezdovce Kamila. Od
horské chaty Slaměnka tak můžete zvolit
méně náročnou trasu po modré v rámci
areálu Sněžník, což je dobrá zpráva především pro ty, kteří pilují první obloučky
s dětmi.

Miminko

Prosinec 2019
Zimní prázdniny plné
sněhu, pohybu na čerstvém vzduchu i odpočinku si užijete na Dolní
Moravě. Díky balíčkům
Wellness hotelu Vista se o zážitky nemusíte obávat. A pro děti je připraven animační
program pro malé i větší. Čeká na ně zábava, při níž si ani nevšimnou, že se učí
nové věci.

Chvilka pro tebe

leden 2020
Mamutí horská dráha
v areálu Sněžník na Dolní Moravě vstoupila do
své první zimní sezóny.
Nejdelší bobová dráha
v ČR a druhá v Evropě měří 3 kilometry,
má převýšení 364 metrů, 25 rychlých
zatáček, dvojitou 360° otáčku, podzemní tunel i 4 jumpy nad lesními cestami.
Pojedete po ní až 50 km/h.

Můj svět

únor 2020
Mezi místa, kde jsou rodiny s dětmi vítány, patří i resort Dolní Morava
ve stejnojmenné obci.
Svezte se nejdelší bobovou dráhou v Česku a druhou nejdelší
v Evropě, zamilujte si výhledy ze Stezky
v oblacích. A další den si naplánujte i sáňkování, bobování, výšlapy na sněžnicích,
výlety na běžkách nebo pokořte čerstvý
sníh jako ostatní skialpinisté.

Marianne Venkov & styl

únor 2020
Resort Dolní Morava
v Jeseníkách pro letošní rok připravil novinky, díky kterým si svoji
zimní dovolenou vychutnáte dosyta. Čeká
na vás nová sjezdovka, na které se vyřádí
rodiny s dětmi, zdokonalené zábavné tratě
a zimní provoz nové Mamutí horské dráhy.

SNOW magazín

Únor 2020
Dolní Morava se parametry svých sjezdovek řadí mezi TOP
střediska v České
republice. V množství a grandiozitě
atrakcí ovšem Dolní Morava převyšuje
i mnohé zahraniční resorty. A letos
k nim přidává novinku v podobě Mamutí horské dráhy.

Novinky.cz

Prosinec 2019
České hory investují do sněhu i ekologie
Dolní Morava je možná nejprogresivněji
rozvíjejícím se areálem u nás a každoročně
překvapuje nějakou novinkou. Nově se tak
můžete svézt na druhé nejdelší bobové
dráze v Evropě. U Slona najdete největší
freestyle a fun zónu u nás, kde se můžete
sklouznout například na monstrózně velké
skikrosové trati, na které se jezdí i mezinárodní závody, zároveň je ale otevřená
i pro širokou veřejnost a k tomu náležitě
bezpečně upravená.

Snow.cz

Leden 2020
Lyžovat i bavit se – zimní standard na
Dolní Moravě
To, že je Dolní Morava atraktivním a vyhledávaným lyžařským střediskem, je mezi
příznivci zimních sportů už rozšířené. Nabídkou služeb a zážitků se ovšem běžným
areálům vymyká a navíc, každým rokem
přináší něco nového. Zbrusu nová Mamutí
horská dráha, jedna z nejdelších bobových tratí na světě, se převléká do zimního
kabátu.

Sleduj nás na sociálních sítích

dolnimorava
dolnimorava
dolnimorava

1) Sviní hora 2) Mléčný pramen 3) medvěd 4) mateřídouška 5) Tichá Orlice 6) mamuta
7) do budoucnosti 8) 8 let 9) Stamichmanem – nesmrtelným strážcem hor 10) v řeku Moravu
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vyhrajte s námi

FotosoutĚŽ

„MAMUTÍ ZÁŽITEK“ NA DOLNÍ MORAVĚ
Horský resort #dolnimorava jde s dobou! Proto se oblíbená fotosoutěž na léto převléká do modernějšího
kabátu. Nově se do ní můžete zapojit zcela jednoduše prostřednictvím sociální sítě Instagram.
Co se však rozhodně nemění jsou lákavé výhry v celkové hodnotě více než 100 000 Kč.
Zadání je prosté – poděl se s námi o svůj „mamutí zážitek“. Narazit na mamuta není na Dolní Moravě žádný
problém. Hned při příjezdu na návštěvníky dohlíží obří mamut, zpoza dětských parků láká ladnými křivkami
plných zatáček k jízdě Mamutí horská dráha a o okořenění večerní zábavy se postará hravě náš originální
bylinný likér Mamutí moc. Slovní spojení „mamutí zážitek“ v sobě však nemusí nezbytně nést jen hmotný
důkaz mamuta. Jak s tímto zadáním naložíš je už čistě na tobě. Pro každého z nás je ten grandiózní
zážitek, který mamut svou výškou představuje, přeci jen něco jiného.

Jak soutěžit?
1. Sleduj instagramový účet dolnimorava (ať víš, co se chystá a kdy k nám vyrazit).
2. Přijeď na Dolní Moravu, zaznamenej na mobil nebo foťák své zážitky (a hlavně si to u nás pořádně užij).
3. Sdílej se svými přáteli vybraný mamutí zážitek na svém instagramovém profilu spolu s #mamutizazitek
(buď inspirací pro své sledující).
Do soutěže budou zařazeny všechny fotografie označené #mamutizazitek, které budou přidány v době
od 1. 5. 2020 do 30. 9. 2020. Soutěžící není nijak limitován počtem soutěžních snímků. Hodnotit budeme
originalitu fotografie i atmosféru zážitku samotného. Nebojte se tak v popisku fotografie rozepsat,
jaký právě ten váš zážitek byl, ať můžeme snáze nasát náladu při pořízení záběru.
Celé znění podmínek soutěže najdete na www.dolnimorava.cz

TIP!
		
		

Pokud nechcete přijít o aktuality ze Stezky v oblacích či Wellness hotelu Vista, doporučujeme
na Instagramu sledovat také profily stezkavoblacich a wellnesshotelvista

Co můžeš vyhrát?
1. místo – Pronájem obytného vozu
na víkend od BARTH Caravan, dárkový poukaz v hodnotě 10 000 Kč na
zboží značky Salomon nebo Atomic, 3×
jízda na Mamutí horské dráze, 1× rodinné vstupné do Mamutíkova vodního parku

2. místo – Roční cestovní pojištění
pro dva od Kooperativy, dárkový poukaz v hodnotě 10 000 Kč na zboží
značky Salomon nebo Atomic, 2× jízda na Mamutí horské dráze

3. místo – Roční cestovní pojištění
pro dva od Kooperativy, dárkový poukaz v hodnotě 10 000 Kč na zboží

značky Salamon nebo Atomic, 1× jízda na Mamutí horské dráze

4. místo – Celosezónní skipas do ski-

7. místo – Celodenní skipas do
skiareálu Dolní Morava, 1× jízda na
Mamutí horské dráze

areálu Dolní Morava, rodinná vstupenka na Stezku v oblacích s lanovkou, 3×
jízda na Mamutí horské dráze

8. místo – 3× jízda na Mamutí horské

5. místo – Celosezónní skipas do ski-

9. místo – 2× jízda na Mamutí horské

areálu Dolní Morava, rodinná vstupenka
na Stezku v oblacích s lanovkou, 2×
jízda na Mamutí horské dráze

6. místo – Celodenní skipas do skiareálu Dolní Morava, 2× vstupenka na
Stezku v oblacích s lanovkou, 1× jízda
na Mamutí horské dráze

Partneři soutěže

dráze, 1× rodinné vstupné do Mamutíkova vodního parku

PŮJČOVNA OBYTNÝCH VOZŮ
PRÉMIOVÝCH ZNAČEK
Toužíte prožít pohodovou dovolenou?
Vydejte se za neobyčejnými zážitky.

5 důvodů, proč si vypůjčit caravan u nás:
1) široký výběr z téměř 30 obytných vozů luxusních značek určené pro 4 - 6 osob (přívěs až pro 7 osob)
2) dálniční známky ČR a Rakousko zahrnuté v ceně
3) na výběr také obytné vozy s automatickou převodovkou
4) WiFi připojení zdarma v každém voze
5) možnost zapůjčení elektrokoloběžky, kempingové výbavy a dalšího příslušenství za skvělé ceny
Vyzkoušejte TOP novinku v půjčovně BARTH Caravan

dráze, 1× rodinný vstup do Stamichmanovy štoly

Volkswagen Grand California s automatickou převodovkou DSG

Do nabídky zařazujeme tři luxusní obytné vozy od značky Volkswagen. Patří mezi nejmodernější obytné vozy
dnešní doby díky inovativním asistenčním systémům a chytře uspořádanému interiéru. Přesvědčte se sami
a rezervujte si termín včas.

10. místo – 2× jízda na Mamutí horské
dráze

Rezervujte si termín na rok 2020. Neustále rozšiřujeme nabídku obytných vozů k pronájmu.
Kde nás najdete:
BARTH Caravan, Hůrka 1798, Pardubice
e-mail: caravany@autocentrum.cz
tel: +420 778 533 114

BARTH-CARAVAN.cz
26) Wellness hotel Vista www.hotel-dolnimorava.cz

jsme také
na Facebooku
www.facebook.com/barthcaravan

...neobyčejná půjčovna obytných vozů!

VAYA M I D G T X

CO N N E C T
W I T H N AT U R E .

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR:
AMER SPORTS Czech Republic s.r.o.

