Účastníci exkurze Destinační společnosti Valašsko zamířili tentokrát do Rožnova pod Radhoštěm a jeho
okolí.
Perly Rožnovska. Takový byl název exkurze, která ve středu 3. října 2018 provedla pracovníky
turistických informačních center ze Zlínského kraje po zajímavých a turisticky atraktivních místech v
Rožnově pod Radhoštěm a okolí. Účastníci exkurze se v Rožnově podívali například do světoznámé
svíčkárny Unipar, do Valašského muzea v přírodě, Rožnovského pivovaru, ale také například
k unikátnímu pomníku Charlotty Masarykové v Hutisku-Solanci.
Exkurze pracovníků turistických informačních center pravidelně pořádá v rámci svých aktivit Destinační
společnost Valašsko, která vznikla v roce 2017 jakožto oblastní destinační společnost pod Sdružením
obcí Mikroregionu Vsetínsko a je spolufinancována mimo jiné Zlínským krajem, valašskými městy a
mikroregiony. „Smyslem je především ukázat pracovníkům informačních center místa a atraktivity, na
které mohou pozvat své klienty. Je lepší, když ta místa sami vidí a poznají je a mohou je tak lépe
„prodat“. V loňském roce jsme zamířili na Valašsko – Horní Vsacko. Tentokrát přišla řada na Rožnov pod
Radhoštěm a okolí, kde rozhodně mají co nabídnout. Na začátku prosince tohoto roku bychom rádi
zrealizovali exkurzi na území Hornolidečska populárním mimo jiné svými čerty, betlémem a živými
adventními tradicemi “ uvedla manažerka Destinační společnosti Valašsko Kristýna Jakešová.
Dvaadvacítka zúčastněných se nejprve v Rožnově podívala do světoznámé svíčkárny Unipar. Zakladatel a
majitel firmy všechny provedl výrobou, prozradil spoustu zajímavostí z výrobních postupů a také zákulisí
velkých zakázek, které má Unipar doslova z celého světa. Poté se pokračovalo do Hutiska-Solance. „V
Hutisku jsme se zastavili u památníku Charlotty Masarykové, manželky našeho prvního prezidenta T. G.
Masaryka. Tento pomník z roku 1926 je jediným svého druhu v České republice, Evropě a zřejmě i na
světě,“ přiblížila unikátní památku Kristýna Jakešová.
Další zastávku celodenní exkurze netřeba dlouze představovat. Valašské muzeum v přírodě navštíví
ročně přes 300 tisíc návštěvníků a je to druhá nejnavštěvovanější památka celého Zlínského kraje. „V
muzeu jsme s výborným průvodcem navštívili všechny tři areály, tedy Dřevěné městečko, Mlýnskou
dolinu i Valašskou dědinu. Také jsme zkratkou z Valašské dědiny vyběhli na Jurkovičovu rozhlednu a
ukázali našim kolegům z turistických informačních center z celého kraje Rožnov a okolí shora,“
pokračoval Marek Havran. Celodenní výjezd zakončila návštěva Rožnovského pivovaru, kde přišla na
řadu péče o chuťové buňky zúčastněných. „Prošli jsme si pivovar, vyzkoušeli jsme dva druhy speciálních
pivních ležáků a také jsme nakoukli na ochutnávku do Málkovy čokoládovny. Mohu říct, že obojí mělo
velký úspěch. Ostatně to platí o celém dnu, ve kterém jsme rádi pohostili své kolegy a ukázali jim, na co
mohou i oni sami pozvat návštěvníky svých informačních center ve Zlínském kraji,“ dodal Marek Havran.

