„Rodiny na spoločných výletoch“

Príďte k nám...

Pozývame vás do kraja drotárov, oblých kopcov, čarovných
zákutí a horských kaplniek. Kysuce určite zanechajú vo
vašich spomienkach kus svojej jedinečnej atmosféry.

Ste vítaní...

Kysuce sú ideálnym regiónom na aktívny oddych – či už ide o nenáročnú pešiu turistiku,
cykloturistiku, ktorú zvládnu aj tí najmenší, športové aktivity alebo rôzne adrenalínové
akcie.
Kysuce toho ponúkajú oveľa viac. Spoznajte to NAJ (väčšie, staršie, dlhšie, záhadnejšie,
zaujímavejšie) regiónu, vydajte sa na miesta s krásnym výhľadom a symbolom kríža,
relaxujte vo wellness, zahrajte sa s deťmi discgolf, zažite adrenalínovú jazdu na bobovej
dráhe a ochutnajte „polesniky“ – pochúťku tradičnej regionálnej kuchyne.

Organizácia cestovného ruchu Kysuce
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❱❱❱ Putovanie za zábavou i zážitkami ❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱
Wellness aj zábava v Oščadnici
Po turistike, alebo lyžovačke v Oščadnici Vám dobre padne kúpeľ vo vonkajšej vírivej
vani a vykurovanom drevenom kúpacom sude v Penzióne Centrál v Oščadnici.
K dispozícii je vonkajšie posedenie v krytej terase pri krbe s pieckou, kde si môžete
grilovať, piecť a uvariť si guláš. Vaše deti sa môžu vyhrať na detskom ihrisku s množstvom
atrakcií, prípadne si zahrať s dospelými minigolf. (www.penzion-central.sk)
Rodinka Resort v Oščadnici je športovo rekreačný areál, ktorý ponúka mnohé možnosti
športového vyžitia a oddychu – multifunkčné ihrisko s večerným osvetlením a ozvučením
(v zime zaľadnené), lezeckú stenu, adventure golf. Vo Wellness u Martinky zažijete
príjemný relax v saune a masážnej vírivej vani pre 6 osôb.
(www.adventuregolfoscadnica.sk)

Relax a kúpanie v Klokočove
Tri drevom vykurované kúpacie sudy v Sudoparku sú jedinečnou atrakciou. Krásne
prostredie, športové a detské ihrisko, jazierko s rybičkami, domček na strome, koníky aj
možnosť previezť sa na koči a v zime na saniach. Vidiecke, ale komfortné ubytovanie.
Miesto, na ktoré sa budete radi vracať. (www.sudopark.sk)
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Putovanie za zábavou i zážitkami v regióne
Wellness aj zábava v Oščadnici
Po turistike, alebo lyžovačke v Oščadnici Vám dobre padne kúpeľ vo vonkajšej vírivej
vani a vykurovanom drevenom kúpacom sude v Penzióne Centrál v Oščadnici. (FOTO 1)
K dispozícii je vonkajšie posedenie v krytej terase pri krbe s pieckou, kde si môžete
grilovať, piecť a uvariť si guláš. Vaše deti sa môžu vyhrať na detskom ihrisku s množstvom
atrakcií, prípadne si zahrať s dospelými minigolf. (www.penzion-central.sk).
Rodinka Resort v Oščadnici je športovo rekreačný areál, ktorý ponúka mnohé možnosti
športového vyžitia a oddychu – multifunkčné ihrisko s večerným osvetlením a ozvučením
(v zime zaľadnené), lezeckú stenu, adventure golf. Vo Wellness u Martinky zažijete
príjemný relax v saune a masážnej vírivej vani pre 6 osôb.
(www.adventuregolfoscadnica.sk).

Relax a kúpanie v Klokočove
Tri drevom vykurované kúpacie sudy v Sudoparku sú jedinečnou atrakciou. (FOTO 2).
Krásne prostredie, športové a detské ihrisko, jazierko s rybičkami, domček na strome,
koníky aj možnosť previezť sa na koči a v zime na saniach. Vidiecke, ale komfortné
ubytovanie. Miesto, na ktoré sa budete radi vracať. (www.sudopark.sk)

Oddych pre celú rodinu v Čadci
Kompletné služby pre šport, zdravý životný štýl,
relax a oddych pre celú rodinu poskytuje
Plaváreň v Čadci. K dispozícii je 25 m dlhý bazén
s 8 plaveckými dráhami, suchá a parná sauna,
posilňovňa, soláriá, masáže a upravená letná
terasa. Plaváreň organizuje rôzne školy a kurzy
plávania. (www.plavarencadca.sk)
Wellness centrum s parnou, fínskou a infra saunou
nájdete aj v Hoteli Centrum. (www.hotelcadca.sk)

tam, kde pramení Kysuca
Okúpať a vyšantiť sa môžete aj v rieke Kysuca,
ktorá pramení v Makove, ale určite väčší komfort
nájdete v SKI Apartmánoch Makov. Wellness
ponúka okrem masáží aj suchú saunu, vírivú vaňu,
ochladzovací bazénik a relaxačné ležadlá.
(www.apartmanymakov.sk)

Organizácia cestovného ruchu Kysuce
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❱❱❱ Putovanie za športom ❱❱❱❱❱❱❱❱❱
vychádzky do prírody
Klokočovské skálie
Táto prechádzka vedie lesom – nie je síce hlboký,
ale ukrýva záhadu. Skalná stena, ktorú uvidíte
približne po 15 minútach chôdze, ukrýva
tajomné guľaté kamene. Koľko ich nájdete
celých? Koľko sa v skalných stenách nachádza
„pologúľ“ a koľko ložísk, z ktorých gule už
vypadli?

vojtovské pramene v Čadci
Prameňov je toľko, koľko je pátračov,
zamrznutých aj kráľov. Hádanka je jednoduchá, tak
ako aj prístup k prameňom. Dostanete sa k nim od
konečnej autobusovej zastávky MHD Čadca – Vojty.
Odtiaľ ďalej po zelenej značke. Voda v prameňoch má
zaujímavú chuť, ktorá pripomína vôňu vajíčka – nazýva sa vajcovka.

Organizácia cestovného ruchu Kysuce
Prameň Kysuce v Makove
Kysuce sa od nepamäti spájajú s riekou, ktorá prechádza celým ich územím – od Makova
až po Žilinu. K prameňu Kysuce sa dostanete aj s menšími deťmi z Makova, Kopaníc po
žltej značke na Sedlo pod Lemešnou (resp. trasu môžete začať aj odtiaľto, ak idete autom),
odtiaľ po červenej na Sedlo pod Hričovcom a po žltej ku prameňu. Pri prameni si môžete
oddýchnuť a naplniť fľaše čistou horskou vodou.
Prechádzky ku krížom
Kríž je jedným z najstarších a najznámejších symbolov na svete. Na Kysuciach ich nájdete
desiatky – nielen pred kostolmi a pri kaplnkách, ale aj pri cestách, ukryté v osadách, na
kopcoch, na lúkach a najvyšších vrcholoch.
Kríž na veľkej Rači (1 236 m n. m. )
Najvyšší vrchol Kysúc nemôže chýbať vo vašej zbierke. Výstup na vrchol nie je náročný.
Z Oščadnice – Dedovky trvá približne dve hodiny. Zážitok z výstupu umocní aj cesta späť,
ak sa zveziete na bobovej dráhe.
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tri Kríže na Stratenci a kríž na veľkom javorníku
Krásna prechádzka, či už v zime, alebo v lete je zo strediska cestovného ruchu Makov –
Kasárne na hrebeň Javorníkov. Ak sa zo sedla Gežov vydáte doľava – po pár minútach
uvidíte kríž na Veľkom Javorníku (1 071 m n. m.), ak doprava, o pol hodiny prídete na
Stratenec (1 055 m n. m.). Na jeho vrchole sa nachádza malá rozhľadňa a pamätník vo
forme betónových krížov. Prístup je možný na horskom bicykli, pešo aj na bežkách.
Kríž na vrchrieke vo vysokej nad Kysucou
Miesto na hrebeni Javorníkov je spojené s drotárskou históriu. Svoj rodný dom tu má
Štefan Hunčík, ktorý po svojom otcovi prevzal najväčšiu drotársku fabriku v Moskve.
Prístup (pešo, bicyklom, autom) je po asfaltovej ceste cca 3,5 km od hlavnej cesty (aut.
zastávka Furmanec), resp. po hrebeni Javorníkov. Ak stretnete v obci aj pána starostu, rád
Vám prezradí miesto s názvom „Jazierko“, kde sa údajne prepadla celá svadba.
Biely Kríž (Klokočov)
Táto rekreačná oblasť na slovensko-českom pohraničí má kríž aj vo svojom názve.
Nachádza sa tu kaplnka, ku ktorej sa koná púť na sv. Cyrila
a Metoda. Okrem bieleho kríža na jej priečelí, pohľadajte
v tejto oblasti aj iný. Prístup je z obce Klokočov.
Kríž v Staškove
V prvej časti nového, 16 km dlhého náučného
chodníka v obci Staškov, ktorý vedie od
obecného úradu k rodnému domu Jozefa
Kronera až ku kaplnkám v Jelitove (9 km) a na
Murínkovom vrchu (16 km), natrafíte na lúkach
(medzi rodným domom a Staškov – Lazy) aj na
kríž s lavičkami. Z tohto miesta môžete
pozorovať východ slnka. Atmosféra miesta vás
očarí.
Kríž na Drahošanke
Krásny výhľad na mesto Čadca sa vám naskytne počas
prechádzky k 105 ročnému krížu na Drahošanke, 6 km od
Čadce. Dostanete sa k nemu miernym stúpaním od konečnej zastávky autobusu. Kríž
postavili miestni obyvatelia z vďaky za prežitie obdobia cholery.
Živčáková
Živčáková je pútnické miesto spojené so zjavením Panny Márie. Pokým sa dostanete
k novopostavenému chrámu a prameňom liečivej vody, prechádzkou vás budú sprevádzať
(či už smerom z Korne, alebo z mesta Turzovka) zastavenia krížovej cesty.

Organizácia cestovného ruchu Kysuce

7

8

ŽilinSKý tuRiSticKý KRaj

Organizácia cestovného ruchu Kysuce

atrakcie a adrenalín nielen v lete
adventure golf
Nenáročný rodinný šport, pri ktorom zažijete veľa
zábavy a súťaženia. Adventure golf je zmenšené golfové
ihrisko do veľkosti minigolfu s nerovným povrchom, kopčekmi,
vodnými plochami a pieskom. V športovo- rekreačnom areáli Rodinka Resort sa nachádza
aj multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a 8 m vysoká lezecká stena.
(www.kamilka.sk)
areál športu a oddychu v turzovke
Ponúka všestranné športové vyžitie – viacúčelové ihrisko, hokejbalové ihrisko, možnosť
si zahrať petanque, ruské kolky, tenis na antukových dvorcoch, bedminton, minigolf,
previesť sa areálom na kolobežke alebo štvorkolke. (www.turzovka.sk)
Pri hraní miniatur golfu v Penzióne Centrál v Oščadnici si nielen zašportujete, ale sa aj
dobre zabavíte. Dráhový golf je k dispozícii pre širokú verejnosť.
(www.penzion-central.sk)
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Detský zábavný park
Najväčší bezplatný detský zábavný park na Kysuciach s množstvom atrakcií pre deti od
3 do 14 rokov sa nachádza v Športcentre v Oščadnici. V ponuke sú aj horské a cestné
bicykle, horské a cestné kolobežky, horské káry – trojkolky, elektrické autíčka a štvorkolky
a motorové štvorkolky. Deti si môžu vyskúšať aj jazdu na kolieskových zvieratkách,
zábavné hracie automaty a zahrať športové a loptové hry v areáli strediska. Ideálne
miesto pre rodinnú dovolenku aj školské pobyty. (www.sportcentrum.gajuz.sk)
KinDeRcO
Je krásne detské zábavné centrum, ktoré sa nachádza v Čadci. Nespočetne veľa rôznych
hračiek, šmýkačky, detský kolotoč aj skákací hrad – to je predpoklad zábavy a aktivity,
ktorá nemá hranice. KINDERCO organizuje každý pracovný deň rôzne tvorivé a pohybové
aktivity pre deti. Zacvičiť si tu môžu aj budúce mamičky. (www.kinderco.sk)
Nové futbalové ihrisko s trávnatým povrchom sa nachádza pri ZŠ Milošová u Prívary v
Čadci. V jeho blízkosti môžete navštíviť unikátne kamenné gule a rybník.

Organizácia cestovného ruchu Kysuce
Rodinná zábava – Discgolf v Makove
Aj keď nepatríte medzi profesionálov v discgolfe, určite sa
pri tomto športe so svojou rodinou dobre zabavíte.
Jednoduché pravidlá si rýchlo osvojíte a hra sa vám
určite zapáči. Predovšetkým je na čerstvom vzduchu
a vyžaduje si trošku pohybu, a to je pre deti ideálna
kombinácia. Ihrisko zabezpečujú Ski Apartmány Makov.
(www.makovapartmany.sk)
Snowparadise veľká Rača
V stredisku Snowparadise Veľká Rača v Oščadnici budete mať
zimomriavky aj v lete. Ak sa spustíte dole svahom Dedovky v
dvojmiestnom vozíku 1 300 m dlhej bobovej dráhy, môžete
rýchlosťou až 40 km/hod. a pritom bezpečne zdolať jeho časť
touto netradičnou formou. V tomto stredisku deti zaručene
unavíte. Vyblázniť sa môžu na trampolínach, zjazde na
lane Karolšus, kolobežkách aj lezeckej stene. Za
vyskúšanie určite stojí aj lukostreľba a aquazorbing. Pod
vrcholom Veľkej Rače sa konajú počas letného obdobia
zaujímavé podujatia a akcie vhodné pre všetky vekové
kategórie. (www.snowparadise.sk)
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Zima s deťmi na Kysuciach
Zima s deťmi je čarovná. Radosť pri stavaní snehuliaka, spúšťanie sa na sánkach a boboch
dole svahom, či prvé kroky na lyžiach...Zima na Kysuciach nie je chladná na emócie
ani pasívna na aktivity.
Snowparadise veľká Rača
Medzinárodné lyžiarske stredisko Snowparadise Veľká Rača Oščadnica je najväčším
lyžiarskym strediskom na Kysuciach. Ponúka 14,5 km pravidelne upravovaných
a zasnežovaných zjazdoviek, dve 4-sedačkové lanovky, 3 vleky a 6-sedačkovú lanovku
v kombinácií s 8-miestnymi kabínkami. Zjazdovky všetkých náročností sa nachádzajú
v troch prepojených lokalitách – Dedovka, Marguška a Lalíky. Stredisko má najdlhšie
osvetlené zjazdovky na Slovensku (2 700 m) a premáva v ňom bezplatná skibusová
doprava.
V ponuke služieb nechýbajú lyžiarske školy, škôlka s kvalitnými inštruktormi, úschovňa
lyží, značkový ski servis MONTANA, požičovňa a predajňa športových potrieb a lyžiarska
záchranná služba. Počas zimnej sezóny v stredisku prebieha množstvo podujatí.
(www.snowparadise.sk)
SKi MaKOv
Lyžiarske stredisko SKI Makov je ideálne pre rodiny s deťmi. V stredisku sú 4 lyžiarske
vleky a upravované široké, ľahké a stredne ťažké zjazdovky. Nezabudnuteľné čaro má aj
večerná lyžovačka na osvetlenej 1 200 m dlhej zjazdovke. Súčasťou komplexných služieb
je aj detský ski fun park, snowpark, požičovňa lyží a snowboardov a ski servis. Zárukou
nevšedných zážitkov je aj snowtubing. Občerstviť sa je možné v apreski bare, v bufete
a reštaurácii v bezprostrednej blízkosti vlekov (SKI APARTMÁNY MAKOV s možnosťou
ubytovania). Stredisko je vhodné pre organizáciu lyžiarskych výcvikov.
(www.skimakov.sk)
ŠPORtcentRuM v Oščadnici
V stredisku je okrem detského vleku k dispozícii aj druhý vlek s dĺžkou 500 m a 95 m
prevýšením. Pravidelne upravovaný lyžiarsky svah je určený pre slabších a aj
náročnejších lyžiarov. Môžete využiť služby lyžiarskej a snowboardovej školy a škôlky so
skúsenými inštruktormi. V stredisku je možné zapožičať si kompletnú lyžiarsku
a snowboardovú výstroj. Veľká zábava je jazda v snežnom tobogane – snowtubing
a večerná lyžovačka. Stredisko je vhodné pre organizáciu lyžiarskych výcvikov a
organizovanie ﬁremných, školských a súkromných pretekov, ktoré vám zorganizujú v
stredisku na kľúč.
(www.sportcentrum.gajuz.sk)

Organizácia cestovného ruchu Kysuce
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Organizácia cestovného ruchu Kysuce

❱❱❱ Putovanie za poznávaním,
kultúrou a históriou ❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱
Región Kysuce je od nepamäti spojený so silnou kresťanskou vierou miestnych
obyvateľov. Nachádza sa tu nespočetne veľa rôznych kaplniek, prícestných krížov a
kostolov, ktorých objavovanie nemá hranice. Významným pútnickým miestom je
Živčáková, kde sa v roku 1958 zjavila Panna Mária. Okrem toho sa každoročne konajú
púte napr. na Kalváriu v Oščadnici (august) a Skalitom (september), ku kaplnke sv. Anny
vo Vysokej nad Kysucou a Staškove – Jelitove (júl), či ku kaplnke sv. Cyrila a Metoda
v Klokočove na Bielom Kríži (júl).
Príjemným miestom oddychu spojeným s kultúrou je aj Kaštieľ v Oščadnici
s lesoparkom.
Galéria Čadca
Nachádza sa v budove Mestského domu v Čadci a ponúka nielen výstavy slovenských
umelcov, ale aj rôzne interaktívne podujatia a aktivity pre deti, mládež a dospelých.
Dom kultúry na Matičnom námestí v Čadci
Po celý rok organizuje rôzne kultúrne podujatia a výstavy. V jeho budove sa nachádza
kino. V Čadci má sídlo aj Kysucké múzeum s rôznymi zaujímavými expozíciami.
tiP: Spoznaj tajomstvá dávnej Čadce
Spoznaj tajomstvá dávnej Čadce – je názov questingovej
trasy, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku. S mapkou
v ruke a zaujímavým textom o histórii Čadce, ktorý Vám
ponúkne nielen nové historické a geograﬁcké informácie,
sa dostanete až k pokladu na konci trasy. Mapu je možné
získať v Informačnom centre mesta Čadca (Námestie
slobody 30) a v Infocentre Račatik v Oščadnici (Námestie
M. Bernáta 1797).
Skanzen vo vychylovke
V skanzene máte možnosť vidieť prezentáciu ľudovej architektúry v prírode a zažiť
jedinečnú jazdu na Kysucko-oravskej lesnej železnici.
Rodný dom jozefa Kronera
Najslávnejším slovenským hercom a jediným, ktorý získal sošku Oscara je Jozef Kroner.
Jeho rodný domček sa nachádza v Staškove, vedľa železničnej stanice. Nechýba v ňom
hercovo kreslo, okuliare, rybárske čižmy, šálka či už spomínaná soška Oscara za ﬁlm
Obchod na Korze. Domček je prístupný pre verejnosť.
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PODujatia
Na Kysuciach sa počas roka organizuje množstvo športových, kultúrnych a spoločenských
podujatí. Veľkej obľube sa tešia predovšetkým turistické pochody.

tiP- podujatia vhodné pre rodiny s deťmi
januÁR
Novoročný výstup na Veľký Polom – turistické podujatie
l Novoročný trojkráľový koncert – kultúrne podujatie, Čadca
l Trojkráľový výstup na Kamenité – Turzovka
l

FeBRuÁR
Zimný prechod Javorníkmi – podujatie pre všetkých milovníkov bežeckého športu
l Vysocká nočná stopa – memoriál M. Dormana, rekreačný prechod na bežkách, Vysoká
nad Kysucou
l Farský ples – Makov
l

MaRec
TIP: fašiangový sprievod, pochovávanie basy, ukončenie obdobia fašiangov – takmer
vo všetkých obciach
l TIP: Detská zimná opekačka na Trojmedzí – Čierne
l Beskydsky YETI – turistické podujatie na bežkách, Čierne
l Jozefovský beh – bežecký pretek pre deti a dospelých od 6 rokov do 60 rokov – Čierne
l

aPRíl
TIP: Veľkonočný výstup na Grúň – turistické podujatie pre deti, Čierne
l TIP: Otvorenie 100 jarných kilometrov – Vrchrieka nad Petránkami (Javorníky)
l TIP: Beh na Vrchrieku – večerný 3,5 km beh do kopca, nesúťažne ako prechádzka,
Vysoká nad Kysucou
l Palárikova Raková – prehliadka ochodníckych divadelných súborov, Raková, Čadca
l Krajom Drotárie – turistický pochod na počesť drotárskych majstrov
l

MÁj
TIP: Stavanie a Váľanie mája – podujatie takmer vo všetkých
obciach a Trojmedzí spojené so zábavou a veselicou
l TIP: Oščadnická heligónka – prehliadka heligonkárov,
Oščadnica
l Medzinárodný šachový turnaj – Čierne
l Kysucká päťdesiatka – diaľkový turistický pochod, Čierne
l
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Pamätná izba e. a. cernana vo vysokej nad Kysucou
E. A. Cernan je bývalý americký kozmonaut, veliteľ posádky Apollo 17 a posledný muž,
ktorý sa doposiaľ dotkol povrchu mesiaca. Bolo to 7. decembra 1972. Jeho starí rodičia
pochádzali z Vysokej nad Kysucou a túto obec doteraz aj dvakrát navštívil. Jeho pamätná
izba obsahuje rôzne predmety a fotograﬁe, ktoré sa vzťahujú na jeho dobrodružný výlet
na mesiac. Sprístupnenie izby je vhodné overiť na t. č. 041/436 11 01 alebo 041/436
11 60.
Pamätná izba v Čiernom obsahuje rôzne
predmety, ktoré vám priblížia minulosť našich
predkov. Nachádza sa v obecnej knižnici.

Organizácia cestovného ruchu Kysuce
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jÚn
TIP: Goralské slávnosti – najvýznamnejší folklórny festival v regióne, Skalité
l TIP: Jánske ohne – tradičné podujatie s bohatým programom, Čadca, Oščadnica
l TIP: Petro – Pavlovské hody – Makov
l TIP: Balónom do sveta – podujatie pre deti, Areál športu a oddychu v Turzovke
l TIP: Živčákfest – medzinárodný festival na počesť Panny Márie, Živčáková
l Kysucký maratón – druhý najstarší maratón na Slovensku, Čadca
l Kubánska noc – hudobno-tanečný večer, Čadca
l

jÚl
TIP: Skalitská vareška – súťaž vo varení gulášu, Skalité
l TIP: Goralský maratón – jedinečný beh cez tri štáty, sprievodné podujatia v Čiernom
(SR), Hrčave (ČR), Javorzynke a Istebnej (PR), Trojmedzie
l TIP: Kronerov pohár – futbalový turnaj, jedno z najväčších športových a spoločenských
podujatí na Kysuciach, Staškov
l TIP: BESKYD RALLEY – prehliadka historických vozidiel, Turzovka
l Drotária – dvojdňový festival country, folku a dobrej hudby, Turzovka
l

auGuSt
l TIP: Turzovka – mesto rekordov – každoročný pokus o zápis do knihy slovenských
a quinnessových rekordov, Turzovka
l TIP: Beskydské slávnosti a svetové stretnutie Turzovčanov – hodové oslavy v meste
Turzovka
l TIP: Bartolomejský hodový jarmok, Festival drôtománia, Čadca
l TIP: Sv. omša na Trojmedzí – duchovné stretnutie veriacich troch krajín, Trojmedzie
l ROCK BESKYD FEST – festival rokovej hudby, Turzovka
l Požehnanie automobilov – pri príležitosti patróna motoristov sv. Krištofa, Vysoká nad
Kysucou
l Revival night Čadca – hudobný festival, Čadca
l Drotárske chodníky, Letný prechod Javorníkmi – turistické podujatia
l Oslavy SNP pri pamätníku 1. čsl. partizánskej brigády J. Žišku v Makove u Tabuli
l

Hodové slávnosti sa vo všetkých kysuckých obciach spájajú so zasvätením miestneho
kostola a sú spojené so zábavou, ukážkou a predajom tradičných výrobkov, atrakcií,
kolotočov ap. TIP: Letné podujatia organizuje aj Snowparadise Veľká Rača
(www.snowparadise.sk)

Organizácia cestovného ruchu Kysuce

SePteMBeR
TIP: Mesto otvorené umelcom – koncerty, výstavy a umelecké aktivity, Čadca
l TIP: Deň sv. Huberta – podujatie spojené s poľovníckymi atrakciami, varením gulášu
z diviny a sv. omšou, Oščadnica
l TIP: Cez tri štáty Európy – turistický pochod, Trojmedzie, Čierne
l

OKtÓBeR
TIP: Lúpežnícky pochod – večerná vychádzka za strašidlami a rozprávkovými
bytosťami, Vysoká nad Kysucou
l Turistický pochod okolo Čierneho -30 km dlhý pochod, Čierne
l

nOveMBeR
TIP: Magniﬁcat – festival duchovnej piesne, Čadca

l

DeceMBeR
TIP: oslava sv. Mikuláša – program predovšetkým pre deti vo všetkých obciach
a mestách
l TIP: Vianočná kapustnica a Kysucká zabíjačka – Čadca
l TIP: vianočné trhy –Makov (Makovské Vianoce), Vysoká nad Kysucou, Čadca, Turzovka,
Skalité
l Štefanský pohár – futbalový turnaj, Čadca
l Silvestrovský výstup na Veľkú Raču – turistické podujatie
l Silvester a vítanie nového roka – oslavy spojené s programom v obciach, mestách a na
Trojmedzí
l
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❱❱❱ RODinný PROGRaM ❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱
SPOZnaj naj a OveĽa viac ReGiÓnu za 7 dní

1. najdlhšia bobová dráha v strednej európe
meria 1 300 m a dosahuje rýchlosť až 40 km/hod. Návšteva SNOWPARADISE Veľká Rača
Oščadnica nemôže chýbať vo vašom turistickom zozname. Atrakcie pre deti, adrenalínová
zábava, zaujímavé podujatia – toto všetko umiestnené v krásnej kysuckej prírode – to je
niečo, čo vám a vaším deťom poskytne nezabudnuteľné zážitky po celý rok.

1. – 2. deň: Oščadnica

l
l
l
l
l
l
l
l

Výstup na najvyšší vrchol Kysúc – Veľkú Raču (1 236 m n. m.)
Atrakcie a podujatia v stredisku Snowparadise Veľká Rača Oščadnica
(www.snowparadise.sk)
Atrakcie v zariadení Športcentrum (www.sportcentrum.gajuz.sk)
Rodinka Resort – adventure golf, lezecká stena, multifunkčné ihrisko v zariadení
(www.kamilka.sk)
Návšteva kaštieľa a lesoparku
Návšteva miestnych kaplniek a kalvárie
Cyklovýlety, možnosť využiť miestnu Zelenú cestu
Turistika po miestnych osadách

v zimnom období:
Lyžovačka v Snowparadise Veľká Rača Oščadnica a v Športcentre Oščadnica
l Kysucká bežecká magistrála
l

tip na ubytovanie v Oščadnici:
Penzión centrál
(www.penzion-central.sk)
l chaty Kamilka a Michaela
(www.kamilka.sk)
l

Informácie:
Infocentrum RačaTik, Námestie M. Bernáta 1797, 023
01 Oščadnica,
+421 (0) 41 4382 101,
www.snowparadise.sk,
info@inforaca.sk, info@snowparadise.sk
2. najslávnejší herec na Slovensku
sa narodil v Staškove, kde má svoj rodný domček. Jozef
Kroner ako jediný Slovák získal Oscara (za ﬁlm Obchod
na Korze). V domčeku sa prostredníctvom
sprievodcovského výkladu dozviete viac o tejto ﬁlmovej
a divadelnej legende.

Organizácia cestovného ruchu Kysuce
tip na ubytovanie:
Sudopark (www.sudopark.sk)

l

najstarší brest hrabolistý v strednej európe
má už takmer 500 rokov. Makov je stredisko
cestovného ruchu, ktoré ponúka široké možnosti na
aktívny pohyb a turistiku. V časti u Papaji sa nachádza
unikátny strom – brest, ktorý je starší ako okresné
mesto Čadca. K stromu je jednoduchý prístup pešo,
bicyklom aj autom. V tieni jeho koruny si môžete
oddýchnuť na lavičkách.

4. deň: Klokočov – turzovka – Makov
turzovka:
l Pútnické miesto Živčáková (prístup z Turzovky a Korne)
l Pešia zóna a námestie J. Thurzu možnosť oddychu
l Areál športu a oddychu v Závodí
l TIP: Vyrazte si Uhorčíkov dukát pre šťastie v Medzinárodnom informačnom centre v
Turzovke
Makov:
Rekreačná oblasť Makov – Kasárne, klimatické kúpele, možnosť turistiky (Javorníky)
l Najväčší a najstarší brest hrabolistý v strednej Európe
l Prameň rieky Kysuce
l Javornícke studničky
l Discgolf
l

v zimnom období: lyžovačka v SKi Makov (www.skimakov.sk)
tip na ubytovanie:
l SKI APARTMÁNY MAKOV (www.makovapartmany.sk)
Informácie: Medzinárodné informačné centrum v Turzovke,
Jašíkova 179, 023 54 Turzovka, +421(0)41 43 53 806,
fax: 041 43 53 808, mic@turzovka.sk, www.turzovka.sk
4. najzaujímavejšia galéria je v prírode.
Javornícky chodník Vás poteší nielen úžasnými
výhľadmi a rozhľadňami, ale aj umeleckými dielami.
Na hrebeni Javorníkov sú umiestnené zaujímavé
sochy, ktoré zapadajú do prírodného prostredia.
Hlavná trasa Javorníkov prechádza od Čadce po
Makov a má viac ako 50 km. Pre rodiny s deťmi
odporúčame prejsť kratšiu časť – napr. z Vysokej nad
Kysucou – Semeteš (doveziete sa autobusom) po
Vrchrieku vo Vysokej nad Kysucou a dole do centra obce
k hlavnej ceste.

5. deň: Makov – vysoká nad Kysucou – turzovka – Čadca
3. deň: Oščadnica – Raková – Staškov – Klokočov
Raková:
Rodný dom Jána Palárika
l námestie pred kostolom s detským ihriskom
l Medvedia skala – skalná stena, časť Korcháň, smerom na Veľký Polom
l Cyklotrasa vzájomnosti – vedie z Rakovej na hranicu s ČR – Veľký Polom, má 12 km
l Bocianie hniezdo pri kostole
l

Staškov:
l Rodný dom Jozefa Kronera
l Náučný chodník Jozefa Kronera (16 km)
l Park Jána Pavla II. a Matky Terezy s ich súsoším
l Kaplnka sv. Anny v Jelitove a Kaplnka Panny Márie na Grúni (za železničným priecestím
smerom na Olešnú)
Klokočov:
l Klokočovské skálie
l Sudopark kúpacie sudy, agroturistika, turistika

vysoká nad Kysucou:
l Pamätná izba E. A. Cernana – posledného človeka na mesiaci
l Turistika a cykloturistika na Vrchrieku (osada spojená s drotárskou históriou)
5. najzáhadnejšie kamene majú tvar gule a najväčšia priemer až 260 cm.
Geologické územia Klokočovské skálie a Milošová – Megoňky sú svetovou raritou. Ku
Klokočovskému skáliu je príjemná prechádzka cez les, ktorú zvládnu aj menšie deti.
V časti Milošová – Megoňky (konečná autobusu) sa nachádza kamenný lom. V ňom
a v jeho okolí nájdete záhadné kamenné gule.
Čadca:
Questingová trasa
l Kamenné gule Milošová – Megoňky
l Vojtovské minerálne pramene + Bukovský minerálny prameň
l Plaváreň s vonkajšou terasou
l Galéria mesta Čadca, Kysucké múzeum, Dom kultúry
l Palárikova ulica – pešia zóna
l Šeríkov bežecký okruh, Lesopark Lány
l
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❱❱❱ Gastronómia ❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱

Strava na Kysuciach bola veľmi skromná a stereotypná – dôležité miesto mali múčne
jedlá, mliečne výrobky, zemiaky, strukoviny a kapusta. Mäso sa jedlo predovšetkým vo
sviatočné dni a pri významných rodinných udalostiach ako boli svadba, či krstiny.
Dodnes je v regióne obľúbená kapusta a zemiaky – na rôzne spôsoby (kapustnica,
kapustníky, zemiakové placky – polesniky). Z múčnych jedál šišky, štrúdle, buchty na pare
a kysnuté koláče.

Tip na ubytovanie:
Hotel Centrum
l Penzión Domes (www.domes.sk)
l

Informácie: Informačné centrum mesta Čadca, Námestie slobody 30, Čadca 022 01
+ 421 (0)41 76 300 14, +421 915 822 646, Fax: 041/76 300 14, info@mestocadca.sk
6. najkratšia vzdialenosť medzi Slovenskom, Českom a Poľskom je na trojmedzí, v
bode, v ktorom započujete tri jazyky, ale všetci Vám budú rozumieť. Stáť jednou nohou
v troch štátoch nemusí byť nemožné. Prístup: autom (z Hrčavy a Javorzynky), bicyklom
a pešo (z Hrčavy, Javorzynky, Čierneho). Na mieste sú vybudované ohniská a počas celého
roka sa tu konajú rôzne podujatia.

6. deň: Čadca – Čierne – Skalité
Čierne:
l Trojmedzie
l Pamätná izba – predmety zachytávajúce kysuckú kultúru
a tradície (súčasť knižnice)
l Šance-Valy – systém valov a opevnení zo 16. stor.
l Kysucká bežecká magistrála – cyklo-turistická
trasa v letnom a v zimnom období ako bežkárska
trasa.
Skalité:
l Medzinárodná stopa zdravia – na bicykli aj na
bežkách
l Multifunkčné ihriská
l Kalvária pri kostole
Tip na ubytovanie a občerstvenie:
l Penzión Cechospol v Skalitom (www.cechospol.sk)

7. deň: Krásno nad Kysucou – Stará Bystrica – nová Bystrica
l
l
l

Slovenský orloj
Skanzen Vychylovka – Kysucko-oravská lesná železnica
Bystrická cyklomagistrála

l

caﬀe bar v Hoteli centrum v Čadci
Kontakt: Matičné námestie 2891/2A, 022 01 Čadca, +421/ (0)41 433 4112,
centrum@domes.sk, www.hotelcadca.sk

l

Reštaurácia v Penzióne centrál v Oščadnici
moderná reštaurácia s výbornou domácou slovenskou kuchyňou
Kontakt: Oščadnica 893, 023 01 Oščadnica, +421 (0)905 477501, fax: +421/(0)41
438297, penzioncentral@penzion-central, www.penzion-central.sk

l

Reštaurácia SKi apartmány v Makove
reštaurácia s kapacitou 64 miest, s terasou a výhľadom na lyžiarske stredisko
Kontakt: Čierne č. 80, 023 56 Makov, +421(0) 41 43 64 14, +421(0) 944 940 621,
info@makovapartmany.sk, www.makovapartmany.sk

l

Reštaurácia v Penzióne cechospol v Skalitom
kvalitná domáca a medzinárodná kuchyňa, kaviareň s barom s kapacitou 80 miest
Kontakt: Skalité 288, 023 14 Skalité, +421 (0)41 4376 337, +421
(0) 908 944 183,
cechospol@stonline.sk, www.cechospol.sk

❱❱❱ ubytovanie ❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱
Hotel Centrum v Čadci
Matičné námestie 2891/2A, 022 01 Čadca,
tel.: +421/ (0)41 433 4112, fax.: +421/ (0)41
433 4113, e-mail: centrum@domes.sk,
web: www.hotelcadca.sk
GPS súradnice: N: 49° 26´19" E: 18° 47´3"
Charakteristika: vynikajúca lokalizácia v centre
mesta, vysoký štandard ubytovacích služieb
Poskytované služby: 11 dvojlôžkových izieb, 1
apartmán, Caﬀe bar, wellness centrum (sprístupnené
aj pre neubytovaných hostí) – parná, fínska, infra sauna,
relaxačná miestnosť, ﬁtnescentrum
l

Penzión DOMES v Čadci
Podzávoz 448 (smer Milošová), 022 01 Čadca, tel.: +421(0) 41 4327 003, +421(0) 902
621 261, e-mail.: domes@domes.sk, web: www.domes.sk
GPS súradnice: N: 49° 27´22" E: 18° 46´47"
Charakteristika: 1,2 km od mesta Čadca, v blízkosti železničnej stanice, vhodné pre
ubytovanie väčších turistických skupín
Služby: apartmán a 9 izieb s vlastným sociálnym zariadením, TV a rádiom, 6 izieb s TV
a rádiom so spoločným WC a sprchou, záhradné posedenie s grilom, strážené
bezplatné parkovisko (pre autobus 3 €/noc)

l

Penzión Centrál v Oščadnici
Oščadnica 893, 023 01 Oščadnica,
Tel.: +421 (0)905 477501,
fax: +421/(0)41 4382974, e-mail:
penzioncentral@penzion-central.sk
web: www.penzion-central.sk
GPS: N: 49° 438 568 E: 18°884 506
Charakteristika: Vynikajúca poloha
v centre Oščadnice v blízkosti
lyžiarskeho strediska
Vhodné pre rodiny s deťmi, školy v
prírode a rôzne akcie spojené
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ubytovaním
Služby: 50 lôžok v 2, 3 a 4 lôžkových izbách s kompletným vybavením, reštaurácia,
spoločenská miestnosť, fínska sauna, vírivka, drevený kúpací sud, posilňovňa, stolný
tenis a futbal, veľké detské ihrisko, vonkajší minigolf, krytá terasa s krbom

l

Penzión Cechospol v Skalitom
023 14 Skalité 288, Tel.: +421 (0)41
4376 337, +421 (0) 908 944 183
e-mail: cechospol@stonline.sk, web:
www.cechospol.sk
Charakteristika: lokalizácia v blízkosti hranice s poľskou republikou,
príjemné prostredie a prijateľné ceny
ubytovania a stravovania
Služby: ubytovanie v 2 a 3 posteľových izbách s možnosťou prísteliek, izby majú vlastnú kúpeľňu, TV a chladničku,
reštaurácia s ponukou domácej aj medzinárodnej kuchyne, biliardom a stolným
futbalom, letná terasa, ohnisko, parkovisko

l

Sudopark v Klokočove
023 22 Klokočov pri Čadci, Tel.: + 421 (0)915 558 811, e-mail: sudopark@sudopark.sk
web: www.sudopark.sk
GPS súradnice: N: 49.4716 ° E: 18.58049°
Charakteristika: celoročné kúpanie vo vonkajších, drevom vykurovaných sudoch,
krásne prírodné prostredie, vhodné pre rodiny s deťmi a organizovanie detských
pobytov
Služby: štýlové ubytovanie v šiestich dreveniciach, bufet, reštaurácia, sauna, športové
ihriská, detské ihrisko, domček na strome, jazierko, možnosť jazdy na koňoch a v zime
na saniach, letné aktivity – detské tábory, letné kino pod holým nebom, spanie na
stromoch

l

SKI Apartmány v Makove
Čierne č. 80, 023 56 Makov, Tel.:
+421(0) 41 43 64 14, +421(0) 944
940 621,
e-mail: info@makovapartmany.sk,
web: www.makovapartmany.sk
GPS súradnice: N: 49° 21 1.71
E:18° 28 27.28
Charakteristika: lokalizácia pod
stanicou lyžiarskeho strediska SKI
MAKOV, vhodné na rekreačné pobyty,
aj organizovanie pobytov pre deti
a mládež, discgolfové ihrisko
Služby: kapacita 72 pevných lôžok, reštaurácia, bar, wellnes s relaxačnou miestnosťou,
vírivkou a saunou, zabezpečenie jazdy na koňoch

l

Chata Kamilka + Chata Michaela v Rodina Resort v Oščadnici
Laliky-Rieky 1826, 023 01 Oščadnica, Tel.: +421 (0)907 802 803, +421 (0)907 802 802
email: kamilka@kamilka.sk, www.kamilka.sk
GPS súradnice: 49.442215, 18.922575
Charakteristika: útulné drevenice, stavané klasickým štýlom, spĺňajúce všetky
požiadavky náročného klienta, vynikajúca poloha mimo obce, dobrá prístupnosť
autom, vhodné pre rodiny s deťmi, rekreačné pobyty, školy v prírode, lyžiarske zájazdy,
možnosť využívať atrakcie v Rodinka Resort (golf, lezecká stena, ihrisko, wellness)
Služby: Kamilka –35 lôžok + 7 prísteliek v 7 apartmánoch, spoločenská miestnosť,
spoločná jedáleň s kuchyňou, detský kútik a ihrisko, altán s ohniskom a grilom, TV
v každej izbe, wiﬁ, biliard, stolný futbal, Michaela – 13 lôžok + 2 prístelky, 3 kúpeľne,
spoločné priestory, altán s ohniskom a grilom, TV, wiﬁ, krbová pec s vykurovanou
lavicou

Organizácia cestovného ruchu Kysuce
Praktické informácie
Požičovne bicyklov:
l SKI Apartmány Makov (www.makovapartmany.sk)
l Športcentrum Oščadnica (www.sportcentrum.gajuz.sk)
l Rodinka Resort Oščadnica (www.kamilka.sk)
Požičovňa lyžiarskej výstroje:
Požičovňa lyžiarskej a snowboardovej výstroje Snowparadise Veľká Rača Oščadnica
(www.snowparadise.sk)
l Lyžiarske stredisko SKI MAKOV (www.skimakov.sk)
l Športcentrum Oščadnica (www.sportcentrum.gajuz.sk)
l Rodinka Resort Oščadnica (www.kamilka.sk)
l

Odpočinkové miesta:
Čadca: Šeríkov bežecký okruh, Pešia zóna, Park pri Kysuci, Lesopark Lány.
l Turzovka: Pešia zóna a námestie J. Thurzu,
Areál športu a oddychu, Rybníky (za odbočkou na Korňu).
l Staškov: Park Jána Pavla II. a Matky Terezy (pri kostole),
Kaplnka sv. Anny v Jelitove, Kaplnka Panny Márie na
Grúni, detské ihrisko pri telocvični ZŠ.
l Vysoká nad Kysucou: námestie s fontánou.
l Raková: námestie pred kostolom.
l Oščadnica: Lesopark pri kaštieli.
l Makov: Brest v osade u Papaji.
l Čierne – Trojmedzie, Prameň Zimná voda, Kaplnka sv.
Jozefa na Zágruní s výhľadom na Moravsko-sliezske Beskydy a Javorníky, Športový
areál Čierne, Park v centre obce s pamätníkom 1. svetovej vojny a detským ihriskom.
l

Parkoviská:
V celom regióne je bezproblémové parkovanie. V mestách pri nákupných centrách a
v obciach pri obecných úradoch a kostoloch sa nachádzajú väčšie parkovacie plochy.
Informačné centrá:
Infocentrum RačaTik
Námestie M. Bernáta 1797, 023 01 Oščadnica, Tel.: +421 (0) 41 4382 101,
web: www.snowparadise.sk e-mail: info@inforaca.sk , info@snowparadise.sk

l

l

Medzinárodné informačné centrum v Turzovke
Jašíkova 179, 023 54 Turzovka, Tel: +421(0)41 43 53 806, fax: 041 43 53 808,
web: mic@turzovka.sk, e-mail: www.turzovka.sk

l

Informačné centrum mesta Čadca
Námestie slobody 30, Čadca 022 01 (budova Mestského úradu, vchod od kostola)
Tel: + 421 (0)41 76 300 14, +421 915 822 646, Fax: 041/76 300 14
E-mail: info@mestocadca.sk

❱❱❱ Praktické všeobecné informácie ❱❱❱❱❱❱❱❱❱

Hasičská a záchranná služba, polícia:
Hasičská služba:
Záchranná služba:
Polícia:
Mestská polícia:
Havarijná služba:
Horská záchranná služba:
Cestná záchranná služba:
Havarijná a núdzová služba pre motoristov:
Infolinka vlaky:

112
150, 112
155, 112
158, 112
159
0123
18 300
154
18 128, 18 154
18 188

Infolinky mobilných operátorov:
T-Mobile Assistant:
Orange Infocentrum:
Info Asistenta (T-Com):

1188
999
12111
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Oblastná organizácia cestovného ruchu Organizácia cestovného ruchu KYSUCE
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Tel.: 0948 339 264,

www.regionkysuce.sk

Zoznam členov OcR Kysuce
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Mesto Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca,
tel.: +421(0)41/4302212, primator@mestocadca.sk, www.mestocadca.sk
Obec Makov, Makov č .60, 023 56 Makov, tel.: +421(0)41/4364220,
+421(0)41/4364482, starosta@makov.sk, makov@makov.sk, www.makov.sk
Obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta, 023 01 Oščadnica,
tel.: +421(0)41/4383121, oscadnica@velka-raca.sk, www.oscadnica.sk
Obec Skalité, 023 14 Skalité 598, tel.: +421(0)41/4254630,
starosta@skalite.sk, www.skalite.sk
Obec vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou,
tel.: +421(0)41/4204160, obec@vysokanadkysucou.sk, www.vysokanadkysucou.sk
Obec Raková, Raková 140, 023 51 Raková, tel.: +421(0)41/4341055,
rakova@rakova.sk, www.rakova.sk
Obec Klokočov, 023 22 Klokočov 962, tel.: +421(0)41/4358110,
starosta@klokocov.sk, www.klokocov.sk
Obec Staškov, Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov, tel.: +421(0)41/4346233,
obecstaskov@stonline.sk, www.staskov.sk
Mesto turzovka, Jašíková 178, 023 54 Turzovka,
tel.:+421(0)41/4209311, msu@turzovka.sk, www.turzovka.sk
Obec Čierne, Čierne 189, 023 13 Čierne,
tel.: +421(0)41 43 73 222, obeccierne@stonline.sk, www.obeccierne.sk
cechospol, s.r.o., Penzión Cechospol, 023 14 Skalité 288,
tel.: +421(0)905356863, cechospol@stonline.sk, www.cechospol.sk
Športcentrum Oščadnica, 023 01 Oščadnica 1808, tel.: +421(0)41/4382199,
+421(0)905592191 sportcentrum@gajuz.sk, www.sportcentrum.gajuz.sk
Rudolf jarabica, Penzión DOMES, Podzávoz 448, 022 01 Čadca,
tel.: +421(0)41/4327003, +421 (0)902621261, domes@domes.sk, www.domes.sk
Hotel Centrum, Matičné námestie 2891/2A, 022 01 Čadca,
tel.: +421(0)41/4334112, +421(0)911806872, centrum@domes.sk, www.hotelcadca.sk
KINDERCO, Matičné námestie, 022 01 Čadca, tel.: 0948 465 636, info@kinderco.sk
SKi Makov, s.r.o., Ústredie 141, 023 56 Makov, tel.: +421(0)903231414, +421(0)905
502 509 info@skimakov.sk, www.skimakov.sk
Róbert Kopera – ROKO, Penzión Centrál, 023 01 Oščadnica 893, tel.: +421(0)414382974,
+421 (0)905477501, penzioncentral@penzion-central.sk, www.penzion-central.sk
Regionálna rozvojová agentúra Kysuce, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca,
+421(0)41/4335603, +421(0)915834506, manazer1@rrakysuce.sk, www.rrakysuce.sk
CK Slovak Advanture, s.r.o., 2236/55 Hurbanova, 022 01 Čadca,
tel.:+421(0)944631491, biznis@my-holiday.sk, www.my-holiday.sk
Sudopark, s.r.o., Klokočov 404, tel.: +421(0)915558811,
sudopark@sudopark.sk, www.sudopark.sk
SKi apartmány Makov, Časť Čierne 80, 023 56 Makov, +421(0) 41 43 64 149,
+421(0) 944 940 621, info@makovapartmany.sk, www.makovapartmany.sk
Snowparadise, a.s., Dedovka 40, 023 01 Oščadnica, +421 41 4382 120,
+421 911 243 601 oﬃce@snowparadise.sk, www.snowparadise.sk
adventure golf, s.r.o., Rodinka Resort, Lalíky – Rieky 1826, 023 01 Oščadnica,
tel.: +421 (0)907 802 803, +421 (0)907 802 802, kamilka@kamilka.sk, www.kamilka.sk
PaRtneRi: Mikroregión Horné Kysuce, Klub slovenských turistov Čadca

Vydal Žilinský turistický kraj
Fotograﬁe: archív OOCR OCR KYSUCE, V. Adámek, A. Perďochová
a Jaroslav Velička „
Graﬁcké spracovanie: Mgr. Tibor Paštrnák
Zostavila: Emília Sloviaková
www.ztk-kocr.sk
Rok vydania: 2014

