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Velké Karlovice I Tradiční ochut-
návky regionálních specialit, me_

zinárodní farmásk trh, soutěŽ
o nejlepší frgál, galaveče e a ku-
cha ské show, ale také neobvyklou
frgálovou manufakturu s moŽností
vyzkoušet si v robu frgál , zcela
novou soutěŽ o nejIepší valašskou

klobásu či uvedení nového regi-
onálního piva - to vše nabídne 6.

Karlovskyi gastrofestival, ktery se
uskutečn í 3. až 5. íjna ve valašskyich

VelkyÍch Karlovicích.
Tento tradičnísvátek jídla na Valaš-
sku poYádá Resort Valachy spolu
s dalšími hoteIy a penziony v karlo-

vickém rjdolí Léskové. Jejich nabíd-
ku kaŽdoroČně dopl ují i zajímaví
pozvaníhosté. 

"VedIe 
nové soutěŽe

o nejlepšíklobásu bude letošní no-
vinkou další rozší ení počtu gastro
zastávek, na kteryÍch budou moci
návštěvníci ochutnávat regionál ní
speciality či nakupovat krajové pro-
dukty. Letos nabídneme 14 gastro
zastávek s šesti desítkami stánkťl
mezinárodního farmárského trhu.
Na tento hlavníbod programu, tak-
zvanou Gastro tour, je opět vstup
zdarma . Zpoplatněny jsou jen
vybrané doprovodné pr'og ramy,"

uvedl editel Karlovského gastro-
festivalu a po ádajícího Resortu
Valachy Tomáš Blabla.
Jednotlivé zastávky Gastro tour
jsou rozesety po cetém udolí Lés-

kové, hosté se mezi nimi mohou
procházet po cyklostezce Bečva,
nebo se svézt vláčkem, ko sk m
povozem a historickyim autobusem.
Nebudou opět chybět ani atrakce
pro děti, živá muzika či ukázky li-
dov ch emesel. Uskutečníse i ob-
líbené galavečere pro milovníky
zážitkové gastron o m ie. Stej ně ja ko

v minul ch ročnících jednu z nich
pripraví hostující šéfkuchar oceně-
ny michelinskou hvězdou _ letos
jím bude Roman Pau!u szpražského
Alcronu. V jeho režii se bude konat
také nedělyríMichelinsk oběd v ho-
telu Lanterna.
Karlovsk gastrofestival se'během
uplynul ch pěti let zaradil mezi
největší akce svého druhu v Čes-
ké republice, jen loni ho navštívilo
na 14 000 lidí. Jeho mottem je po-
pularizace regionál ních prod ucentťr

a tradiční valašské kuchyně, k níŽ

neodmyslitelně pat í mj. kyselice, fr-

gály, slivovice, ale také treba jehněčí
maso a syry, zvěina Či zabíjaČkové
speciality. Více informací na WWW.

karlovskygastrofestival.cz /tz/
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V stava a slavnostní koncert. Těmi-
to aktivitami p ipomíná Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně letošnívyroČí,
vztahující se k osobnosti podnikate_

le, syna zakladatele firmy Baťa a prv-

ního predsedy správn í rady u niverzi_

ty. od narozeníTomáše Batijuniora
(191 4-2008) letos uplynulo sto let.

,,Univerzita se stala jeho srdeČní zá-

leŽitostí. Velmi rád se potkával se

studenty a byl prítomen p i všech

d ťrleŽit ch událostech," vysvětluje
ka nclérka u n iv erzity And rea Kad lčí-

ková. Koncert se uskutečn t 17.záYí,

o den později byla otev ena vyi_

stava vel koformátovyich fotog rafi í

v Univerzitním centru. P ístupná
bude aŽ do konce roku v pracovní
dny od 8.00 do 18.00.
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