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M.R. ŠTEFÁNIK  -  NAJVÄČŠÍ SLOVÁK 
„Žil som krásny život. Prežíval som večnosť v sekundách...“ 

     
Pripomeňme si 140. výročie narodenia M.R. Štefánika 

TERMÍN: 18.7.2020 
Pre kolektív podľa požiadavky 

CENA: 21,50 
V cene je doprava autobusom, sprievodca CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

PROGRAM: 

21.7. si pripomenieme 140. výročie narodenia M.R. Štefánika, víťaza ankety Najväčší Slovák, jednej z najvýznam-

nejších osobností slovenských dejín – astronóma, politika a diplomata. Vydajte sa s nami po jeho stopách... 

Odchod zo Žiliny o 7,15 hod., možnosť nástupu po Dubnicu n.V. Najskôr sa zastavíme v Košariskách, prehliadka 

múzea v jeho rodnom dome – bývalej evanjelickej fare. Toto memoriálne múzeum podáva komplexný pohľad na 

Štefánikovu osobnosť. V šiestich miestnostiach sa dokumentuje životná dráha, súkromie a záľuby, hlavne však vo-

jenská, vedecká a diplomatická činnosť. V autentickom prostredí jeho rodného domu spoznáte neuveriteľný život-

ný príbeh tohoto malého–veľkého muža. Milan Rastislav Štefánik sa svojou neuveriteľnou pracovitosťou, húžev-

natosťou a talentom dokázal uplatniť vo veľkom svete vedy, politiky a svetovej diplomacie. Obrovským dielom 

prispel k novému usporiadaniu Európy po l.sv. vojne. V neposlednej rade bol Štefánik spolu s Benešom a Masary-

kom pri zrode Československej republiky. Múzeum v Košariskách nám ho predstaví nielen ako astronóma, politi-

ka, diplomata, generála francúzskej armády, cestovateľa a milovníka umenia, ale najmä človeka s veľkou chariz-

mou, osobnými vnútornými zápasmi a šľachetným srdcom. V priestoroch evanjelického kostola je dlhodobá výsta-

va „Potomci nezabúdajte“, v prípade záujmu možnosť navštíviť hroby rodičov na miestnom cintoríne.  

 

Pokračovanie na vrch Bradlo s Mohylou, symbolom úcty, lásky a vďaky slovenského národa, kde je pochovaný 

spolu s jeho talianskou posádkou. Je dielom Dušana Jurkoviča, popredného slovenského architekta, ktorého spá-

jalo so Štefánikom osobné priateľstvo. Stavba sa uskutočnila z národnej zbierky, keď sa v ťažkých časoch po 1.sv. 

vojne vyzbieralo vyše 2 mil. vtedajších korún. Dušan Jurkovič sa narodil v neďalekej Turej Lúke, v Brezovej pod 

Bradlom má múzeum v Národnom dome Štefánikovom. Patril k znalcom a propagátorom ľudového umenia, čo 

preukázal pri stavbe skalického Kultúrneho domu, kde uplatnil znaky secesie s ľudovými motívmi a pri ďalších 

výnimočných stavbách na Slovensku, v Čechách a v Poľsku. 

V Skalici si pripomenieme aj miestneho rodáka - spisovateľa, filantropa, charitatívneho pracovníka, kňaza Antona 

Srholca, ktorý v ankete získal tretie miesto za Ľudovítom Štúrom. 

 

Po príchode do bývalého kráľovského mesta - Skalice, unikátnej počtom kostolov, si pozrieme historické centrum 

a navštívime tradičnú rodinnú výrobňu skalického trdelníka s ochutnávkou trdelníka a vína.  

Cestou na Slovensko sa zastavíme v známom kúpeľnom mestečku Luhačovice, kde môžete obdivovať svojrázne 

až folklórne ladené secesné stavby Dušana Jurkoviča, ktoré sa pripravujú na zápis do zoznamu Unesco. 

Príchod do Žiliny vo večerných hodinách. 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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