Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský

Okres: Vsetín

Správní obvod: Valašské Meziříčí

GPS souřadnice: 49.471806N, 17.971128E

Nadmořská výška: 294 m n. m.

První pís. zmínka: 1297 (725 let)

Počet obyvatel: 21 759

PSČ: 757 01

Adresa URL: www.valasskemezirici.cz

Facebook: valmez

Sportovní možnosti Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí je město s bohatou sportovní tradicí i nabídkou. K dispozici je letní stadion se
dvěma fotbalovými hřišti a atletickou dráhou. V sousedství stojí letní koupaliště, nově zastřešený
zimní stadion s kuželnou, tenisové dvorce a haly na bowling a tenis. Pro relax i sportovní vyžití můžete
navštívit i Hotelový komplex Abácie http://www.hotel-abacie.cz/
Na řece Bečvě je loděnice se slalomovou dráhou.
Hlavními sportovními akcemi jsou Valašská rallye a mezinárodní tenisový turnaj žen Deza Trophy.
Město protkává řada značených turistických tras a cyklostezek. Přes Valašské Meziříčí vede
nová cyklostezka vhodná i pro in-line bruslaře, turisty a v zimě běžkaře. Cyklostezka je dlouhá 160 a vede od
pramenů Rožnovské a Vsetínské Bečvy až po soutok s Moravou. V informačním centrum je možno si
zapůjčit koloběžku, kterou lze projet po cyklotrasách, cyklostezkce, ale i lehčím terénu. Městem Valašské
Meziříčí a jeho okolím prochází také několik naučných stezek:

Naučná stezka Jana Karafiáta – délka 14 km. Má 16 zastavení, návštěvníky seznamuje s přírodou
a historií okolí Valašského Meziříčí. Téměř na každém panelu jsou dětem i dospělým kladeny
všetečné otázky od postaviček ze známe knihy Broučci, autora Jana Karafiáta, který sloužil 20 let jako
evangelický farář na Velké Lhotě.
Naučná stezka T. G. Masaryka – délka 12 km, má 12 zastavení. Stezka je pojmenována podle prvního
československého prezidenta T. G. Masaryka, který zde začínal svou politickou kariéru. V části Krplov
stojí za vidění nově postavená dřevěná rozhledna.
Naučná stezka Veřovické vrchy – délka 20 km, má 13 zastavení. Vede k turistické chatě na Velkém
Javorníku (918 m.n.m.).
Naučná stezka bezbariérová – vedoucí okolím rybníčku v areálu bývalých kasáren je upravena pro
tělesně postižené i rodiny s dětmi a kočárky. Na trase dlouhé 800 m je 11 zastavení, a je v provozu od
jara do podzimu.
Naučná stezka Zámecký park – novou naučnou stezku najdete ve zrekonstuovaném parku u zámku
Kinských. Návštěvníkům přibližuje okolnosti vzniku parku, jeho historii, současnost i přírodní hodnoty.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/9676/valasske-mezirici/sportovni-aktivity/

Strana 1/2 , Vytisknuto: 2.7.2022 10:25:47

Má deset zastavení a dvě samostatné informační tabule.
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