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Môj kysucký

.v

leto

sú pre rodiny súce 2017

Podmienky a pravidlá zbierania nálepiek
1. Na každom mieste, ktoré je zapojené do projektu, získaš
nálepku zvieratka, ktoré je uvedené v brožúrke.
2. Na miestach, ktoré sú v zápisníku označené ako
sa
odfoť (fotoaparátom, mobilom) v pozícii, aká je v cestopisníku
napísaná. S takýmto dôkazom o návšteve lokality príď do
informačných centier v Turzovke (pri kultúrnom dome), Čadci
(v budove mestského úradu) alebo Oščadnici (na hlavnom
námestí), v ktorých ti vydajú príslušnú nálepku (fotky nie je
potrebné tlačiť).
3. Nálepku „žolík“, ktorú získaš v Kysuckej izbe na Železničnej
stanici v Čadci, môžeš použiť za ľubovoľné 1 chýbajúce zvieratko.
4. Po nalepení 5 zvieratiek na správne miesto a preukázaním sa
zápisníka v informačných kanceláriách dostaneš malý darček.
5. Ak sa chceš zapojiť do žrebovania o pekné ceny, vyplň vo vyššie
uvedených informačných centrách po nazbieraní 5 nálepiek aj
registračný formulár.
6. Nálepky môžeš zbierať počas celého roka, ale súťaž trvá od
15. 6. do 30. 9. 2017 (vrátane).
7. Bližšie informácie nájdeš na www.regionkysuce.sk

Ceny do súťaže

Detský spacák Husky * Detský batoh * Pikniková deka
Detská cyklistická prilba s rukavicami * Detský nafukovací
bazén * Badmintonová sada * Nerezová termoska
Detské cyklistické rukavice s fľašou na pitie * Detská fľaša
na pitie * Buzola

Kukuk – to som ja
Že ma ešte nepoznáš?
Som... volám sa... hmm...
veď ja ani samo neviem.
Len teraz som sa narodilo v kysuckých
lesoch a sotva stojím na svojich nôžkach.
Ale ďaleký svet ma neskutočne láka. Chceš ho objavovať spolu so
mnou?
Prejdeme sa lesnými chodníčkami, spoznáme zaujímavé miesta
a nájdeme si nových kamarátov, s ktorými zažijeme veľa zábavy
a hádam aj nejaké dobrodružstvo.
Som veľmi rado, že som si v tebe našlo svojho prvého kamaráta,
ktorý ma bude sprevádzať na tejto dlhej ceste po regióne.

TVOJE MENO JE:

Aké meno mi dáš?
Volám sa:

Prechádzky lesnými chodníčkami

Ku prameňu Kysuce

Po žltom značkovanom chodníčku sa pusti po
stopách srnky zo sedla Lemešná v Makove.
Srnka sa išla umyť do prameňa rieky, ktorá dala
meno celému kraju. Vieš, ako sa volá? Keď k nemu
dorazíš, presvedč sa aj ty, či je taká studená, ako sa
spieva v jednej pesničke.
Určite ti mama s tatom s ňou pomôžu:

Kysuca, studená vodička.
 Kysuca,
[: Keď sa ťa napijem, keď sa ťa napijem,
bolí ma hlavička, bolí ma hlavička. :]
Bolí ma hlavička, srdca polovička.
[: Pre teba má milá, pre teba má milá,
sivá holubička, sivá holubička. :]

Prechádzky lesnými chodníčkami

rybka

Umy si v nej rúčky,
nechaj sa v tejto pozícii
odfotiť a získaj nálepku
zvieracieho kamaráta,
ktorý pláva v kysuckých
riekach.

Brest hrabolistý v Makove
ďateľ
2

Pred tebou stojí strom, ktorý má už viac ako 400
rokov. Je to už starec a zub času sa podpísal
aj na jeho kráse. Preto potrebuje špeciálneho
stromového lekára – ďatľa, ktorý jazykom
vyberá škodlivý hmyz spod jeho kôry. Odfoť
sa, ako objímaš tento strom,
a v informačných kanceláriách dostaneš
nálepku tohto užitočného vtáčika.

Vojtovské minerálne pramene,
Bukovský minerálny prameň

žabka

Kvak – kvak. Toto je môj prameň. Kvak – kvak a toto
zase môj. Sme žabky, ktoré sedia na Vojtovskom a Bukovskom
minerálnom prameni v Čadci a strážia tieto vzácne prírodné poklady.
Prechádzka k nám nie je vôbec náročná. Z konečnej zastávky MHD
Vojty nasleduj zelenú značku k Vojtovským prameňom, ktorých je
toľko, koľko je zlatých vlasov deda vševeda, zamrznutých mužov aj
mušketierov. Napíš správne číslo:

....

Cesta k nim je však zradná, odporúčame návštevu len prvého
prameňa. Bukovský prameň, ku ktorému môžeš prísť aj na bicykli,
nájdeš v časti Čadca – Bukov.
Osviež sa vodičkou z Bukovského alebo Vojtovského prameňa,
nechaj sa v tejto pozícii odfotiť a získaj nálepku jeho strážcu.

Kamenné gule Milošová – Megoňky

Ježko, to nie je jabĺčko, čo máš na chrbátiku. To je
predsa kamenná guľa z Čadce Milošovej. Musíš
ju vrátiť, aby ju našli aj kamaráti, ktorí sa prídu
ježko
pozrieť na kamenný lom, do ktorého vraj
mimozemšťania poukladali tieto tajuplné skalné
gule. Nájdeš ich ľahko na konečnej zastávke
Milošová – Megoňky.
Vytvor si z prstov na rukách kruh, odfoť sa takto pred kamenným
lomom a získaj nálepku ďalšieho zvieracieho kamaráta – ježka.
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Prechádzky lesnými chodníčkami

Prechádzky lesnými chodníčkami

Klokočovské skálie

Vrchol Veľkej Rače

Obklopený smrekovým lesom nasleduj
v Klokočove, v časti Hlavice, modrú
značku, ktorá ťa po 15 minútach dovedie
rys
ku skalnej stene, ktorá ukrýva kamenné
ostrovid
gule. Ak máš oči ako rys ostrovid, určite ich
nájdeš. Hľadaj nielen gule, ale aj skalné
miskovité dierky, z ktorých gule v minulosti
vypadli.
Oddýchni si na lavičkách, naber vodu z upravenej
studničky a vypýtaj si pečiatku a nálepku rysa
v chate Klokočovské skálie alebo na obecnom
úrade.

Ak si sa dostal na vrchol Veľkej Rače, tak práve stojíš na najvyššom
bode Kysuckých Beskýd a celého regiónu. Rozhliadni sa do ďaleka
a z panoramatickej mapy vyčítaj, aký vrch má nadmorskú výšku
zloženú z čísiel 1-6-1-0. Ak máš unavené nôžky, cestu späť si
zjednoduš na sedačkovej lanovke.
Odfoť sa na turistickej rozhľadni a v pokladni
v Dedovke alebo v informačných centrách získaj
nálepku ďalšieho zvieracieho kamaráta – vlka.

Pečiatka Klokočovské skálie:

Trojmedzie

vlk

Zbaľ si do batôžka chlebík, špekáčik alebo
mravec
slaninku a vyber sa so srnkou spoznať jedinečnú
lokalitu, kde sa stretávajú hranice troch krajín –
Česka, Slovenska a Poľska. V altánku si opeč svoju
desiatu a odfoť sa pri pri jednom z troch monolitov.
Nálepku ochrancu tohto miesta získaš v informačných centrách a na
obecnom úrade v Čiernom.

4

5

Prechádzky lesnými chodníčkami

Medvedia skala v Rakovej

bocian

Mohutnú Medvediu skalu nájdeš na trase
z Rakovej – časť Korcháň na Veľký Polom.
Turistický pochod je trošku dlhší, ale verím, že
ho zvládneš a stretneš ďalšieho zvieracieho
kamaráta. Ak si trúfaš, dá sa to aj na bicykli,
miestom prechádza Cyklotrasa vzájomnosti.
Napodobni pred skalou medveďa, odfoť sa
a získaj v informačných centrách nálepku
bociana. Jeho hniezdo ťa v obci privedie aj na
pekné námestie s detským ihriskom
a cukrárňou.

Korňanský ropný prameň

zajac

Vyviera síce zo zeme, ale voda to nie je. Skúšať
túto čiernu kvapalinu ti teda vôbec
neodporúčame. Poriadne sa nadýchni nosom,
zavri oči a skús hádať, na čo sa ti táto „vôňa“ podobá.
Napovieme ti, že tento prameň má niečo spoločné s benzínovou
pumpou. Niekedy si ľudia týmto „čiernym zlatom“ svietili, kúrili,
používali ho ako mazivo a dokonca aj čerti sa z neho chodievali
v noci napiť. Podobný prameň už nenájdeš široko – ďaleko nikde.
Nálepku zajka získaš v informačných centrách po preukázaní sa
spoločnou fotkou s prameňom.
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Kultúra, objavovanie a poznávanie histórie

Kysucké múzeum

mamut

Kysucké múzeum v Čadci

Netradičnú výstavu celú z lega, či zaujímavú
expozíciu o zvieratách a ich ochrane nájdeš počas
leta za múrmi jednej z najkrajších budov v Čadci.

Kaštieľ radoľa

Ak chceš vedieť, ako to vyzeralo na Kysuciach veľmi dávno, keď sa
tu po lúkach ešte premávali prehistorické zvieratá podobné slonom,
navštív túto expozíciu.

Skanzen Vychylovka a Historická lesná úvraťová železnica

Nakukni do drevených domčekov, ktoré reprezentujú ľudovú
architektúru, spôsob života a kultúru na Kysuciach. Určite neobíď ani
Kysucký detský les prechádzajúci areálom, ktorý ti priblíži krásy lesa
všetkými zmyslami:

zrakom

hmatom

chuťou

sluchom

a čuchom.

Vláčik, ktorý ťa prevezie cez skanzen, nie je len taký obyčajný.
Kedysi sa ním prepravovalo drevo medzi Kysucami a Oravou.
Sprievodca vo vlaku ti určite rád vysvetlí, čím je táto mašinka unikátna
a známa takmer na celkom svete.
Nálepku mamuta získaš vo všetkých expozíciách Kysuckého múzea.

7

Kultúra, objavovanie a poznávanie histórie

Kysucká galéria v Oščadnici/kaštieľ

Pútnické miesto Živčáková

Prejdi sa krásnym lesoparkom pred kaštieľom a hľadaj stopy
po ďalšom kamarátovi – krtkovi, ktorý si v jeho útrobách rád
ryje chodbičky.
Nálepku tohto šibala nájdeš za múrmi
kaštieľa, ktorý ukrýva zaujímavé
umelecké diela.

Ak kráčaš na horu Živčák ako skutočný pútnik pešo (z Turzovky
alebo Korne), spočítaj všetky kríže, ktoré po ceste uvidíš (pomôž si
tým, že si preškrtneš paličku a na konci všetky prečiarknuté spočítaš):

krtko
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Kultúra, objavovanie a poznávanie histórie

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I=
motýľ

V cieli sa osviež vodou z prameňov a vyfoť sa
pred sochou Sv. Cyrila (to je ten, čo drží knihu).
V informačných centrách dostaneš za takúto
fotku nálepku motýlika.

Galéria Mesta Čadca

Goralské slávnosti v Skalitom

Oproti kostolu v Čadci je vchod označený
zeleným písmenom I, v ktorom ti povedia
lienka
o všetkom, čo sa chystá, šušká a robí
v širokom okolí. Okrem umeleckých výstav
sa tu konajú aj rôzne tvorivé dielne pre deti.
Ak chceš spoznať mesto netradične, vypýtaj si
mapku s questingovou trasou. Na jej trase ťa bude sprevádzať
ďalší zvierací kamarát – lienka.

Vieš, že súčasťou kysuckej kultúry sú aj Gorali? Nie sú to žiadni
tajomní rozprávkoví mužíčkovia, ale ľudia, ktorí rozprávajú trošku inou
rečou ako my (goralským nárečím) a majú špecifické tance a piesne.
Na vlastné oči ich môžeš zazrieť a počuť na Goralských slávnostiach
v Skalitom 18. júna 2017.
Nálepku jeleňa dostaneš v amfiteátri počas
slávností alebo počas premietaní letného kina
(dátum bude zverejnený na internetovej stránke
jeleň
obce). Ak náhodou podujatia nestihneš, nálepku
ti vydajú aj v Penzióne Cechospol v Skalitom.
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Zážitok, zábava, šport a hra

salamandra
škvrnitá

Zážitok, zábava, šport a hra

Sudopark Klokočov

Rodinka Resort Oščadnica

V Sudoparku nájdeš ten najkrajší domček na
strome, ktorý hádam predčí aj tie rozprávkové
na stračej nôžke. Určite vyskúšaj aj kúpeľ
v drevenom sude alebo v diabolskom kotle.
Ak si pozorným bádateľom, zvieracieho
kamaráta tohto miesta – salamandru škvrnitú
– uvidíš aj na vlastné oči.

To, že je golf hra len pre dospelých, vôbec nemusí
byť pravdou. Presvedč sa o tom sám na ihrisku
adventure golf, ktoré sa ti isto zapáči.
Svoje lezecké schopnosti si môžeš overiť aj na
lezeckej stene.
Nálepku veveričky dostaneš po vyskúšaní
akejkoľvek atrakcie v pokladni golfu.

Snowparadise Veľká Rača Oščadnica
V zime aj v lete, na Veľkej Rači každému sa páči.
Sedačkovou lanovkou sa dovezieš do centra nekončiacej
zábavy, kde nemôžeš obísť bobovú dráhu, aquazorbing,
karolšus, trampolíny, kolobežky, lanový park aj
historický kolotoč.
Nálepku medvedíka dostaneš v pokladniciach
strediska po vyskúšaní akejkoľvek atrakcie.

medveď

jastrab

veverička

Penzión Centrál, Oščadnica

Ak máš rád šmýkačky, trampolíny, hojdačky,
preliezky a minigolf, tak si na správnom mieste.
Na letné osvieženie dobre poslúži drevený kúpací
sud a vírivá vaňa. Adrenalín ti zdvihne jazda na
vesmírnom vozítku, ktoré sa nazýva

.................................
Nálepku jastraba získaš po vyskúšaní akejkoľvek
atrakcie/aktivity v penzióne na recepcii.
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Zážitok, zábava, šport a hra

Zážitok, zábava, šport a hra

Športcentrum v Oščadnici

Areál športu a oddychu v Turzovke

Najväčší zábavný park je v Športcentre
Oščadnica. Môžeš si tu požičať horské a cestné
bicykle, kolobežky, horské káry – trojkolky,
elektrické autíčka, štvorkolky i zvieratká na
kolieskach.
Pes, ktorý stráži toto stredisko, sa volá:

V areáli môžeš robiť takmer všetky športové aktivity:

ovečka

C _ _ _ R
Nálepku ovečky, ktorú môžeš aj naživo uvidieť v areáli strediska,
získaš po vyskúšaní akejkoľvek atrakcie/aktivity v penzióne na
recepcii.

SKI Apartmány Makov
Ak máš správnu mušku, tak vyskúšaj hru s lietajúcim diskom –
discgolf, ktorá sa rozprestiera na ploche lyžiarskeho svahu SKI
Makov. O tom, že najkrajší pohľad je
z konského chrbta, sa môžeš presvedčiť
neďaleko v jazdeckom klube.
Nálepku koníka dostaneš na recepcii SKI
koník
Apartmány Makov po zapožičaní
lietajúcich tanierov alebo pri ubytovaní.
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hokejbal * petangue * ﬁtpark s cvičebnou zostavou pre ruky,

brucho, chrbát a šliapadlom pre dve osoby * tenis * badminton

minifutbal * minigolf * trampolíny * hojdačky

opekanie (altánok s ohniskom) * dopravné ihrisko

kolobežky/štvorkolky * Lezecká stena

Nálepku vrabca dostaneš od správcu areálu
po vyskúšaní akejkoľvek atrakcie/aktivity.

vrabec

Detské zábavné centrum
Kinderco v Čadci
Každý deň a za každého počasia prináša detské
zábavné centrum Kinderco kopec zábavy.
Ak ťa všetky hračky doma už omrzeli, príď sa
zahrať so svojimi kamarátmi aj tu do Čadce.
Nálepku kuriatka dostaneš po zakúpení vstupu
do detského zábavného centra.

kuriatko
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Zážitok, zábava, šport a hra

Plaváreň a letné kúpalisko v Čadci
Ak sa cítiš ako rybka vo vode, príď si zaplávať a vyšantiť sa na úplne
novučičké kúpalisko do Čadce. V chladnejšom počasí dobre poslúži
aj mestská plaváreň. Ak si už skúsený plavec, skús
preplávať z jednej strany na druhú. Pokiaľ máš
pred vodou rešpekt, plávať sa tu môžeš poľahky
naučiť počas letného kurzu plávania.
Nálepku labute získaš po zakúpení vstupného
labuť
v pokladni plavárne a letného kúpaliska.

Prázdninová noc/Holiday ´s night
vo Vysokej nad Kysucou

Žolík a čo ďalej

Chýba ti nejaké zvieratko?
Nevadí, môžeš ho doplniť „žolíkom“.
Ak budeš cestovať po regióne vlakom, občerstvi sa
v Kysuckej izbe na Železničnej stanici v Čadci,
kde dostaneš nálepku, ktorú môžeš doplniť za
akékoľvek zvieratko v zápisníku.

žolík

Potvrdenie informačného centra
o nalepení 5 nálepiek a zapojení sa do súťaže:

Oslávte s nami začiatok prázdnin tak, ako sa patrí – skutočnou
detskou prázdninovou „párty“. Súťaže, maľovanie na tvár, diskotéka,
skákací hrad, trampolína aj ohňostroj nepremeškajte 1. júla 2017 na
námestí vo Vysokej nad Kysucou.
Nálepku múdrej sovy získaš aj v Pamätnej izbe
posledného muža, ktorý chodil po povrchu
Mesiaca – kozmonauta E. A. Cernana na
sova
obecnom úrade.
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Vymaľuj si nás
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Vymaľuj si nás
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Uhádni ma

Uhádni ma

Chodby vŕta, nie je v bani, koľko spraví, nevie ani, všetko
robí bez nástroja, červy sa ho veľmi boja, kožúšok má
hustý, krátky, nôžky sú mu za lopatky.

Čože je to za lekára, čo sa stromom prihovára? Na jedli či
na dube zaklopká či zaďube: ďubi – ďubi – ďub! Keď
červíkov povyberá, už je zdravý dub.

( KRTKO )
( ...TO JE PREdsA ďATEľ, cHORýcH sTROMOV PRIATEľ )

Ryšavé jak líšky, skáču dolu z výšky a od stromu po
strom kormidlujú chvostom.

Pod stromami stojí hrad, veľký ako mrakodrap. Beží z
neho po chodníkoch, mnoho malých robotníkov.

( VEVERIČKY )

( MRAVcE )

V teplom lete nad lúkami, lieta kvietok maľovaný. Veľmi
ľahko spoznáte ho, podľa krídla okatého.

( MOTýľ )

( ŽABA )

Bodkované šaty nosí, umýva sa v kvapke rosy. Kvetinky
má veľmi rada, preto na ne často sadá.

Som chudáčik, verte mi. Nemám ani kožúška. Ale predsa
čosi mám: Predám ihly bez uška.
( JEŽKO )

( VČELA )

Ja mám štyri nôžky. Hop sem, hop tam, hopla! Keď sa
dáždik hustý z čiernych mrakov spustí, do vodičky skočím,
aby som nezmokla.

Veľké uši, chvostík malý. Čím by sme ho kŕmiť mali? On
nemá chuť na zmrzlinku. Rád kapustu, ďatelinku.
( ZAJAc )

Keď má ten hmyz veľký smäd, sadne na ružu a kvet. Pije
nektár, robí med, no v žihadle má aj jed.

( LIENKA )
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POMÔCKA: Všetky odpovede na hádanky nájdeš v cestopisníku.
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Nauč sa básničku

Poznámky, kresby a pečiatky

Išiel ježko po hájičku,

zrazu zbadal jašteričku.
Povedal jej pošušky,

aby šla s ním na hrušky.
Nejdem, - vraví jašterička.
Nemám rada hrušky.
Mne ti chutia od malička
iba tučné mušky.
Išiel ježko po hájičku,
zrazu zbadal veveričku.

Povedal jej pošušky,
aby šla s ním na hrušky.

22

Nejdem, - vraví veverička.
Nemám rada hrušky.
Ja si zájdem do lesíčka,
tam sú pre mňa šušky.
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Poznámky, kresby a pečiatky
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Poznámky, kresby a pečiatky
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