
 

  
                                                                                          Brodno 50, 010 14 Žilina, tel. 0949 144833 
                                                                                   cktrip@zoznam.sk, cktrip@cktrip.eu, www.cktrip.eu 

ZLÍN –  MESTO T. BAŤU, XXII. FAŠANK  
BETLEHEM  HORNÍ  LIDEČ, ZÁMOK  NAPAJEDLA   

    

Zájazd z programu CK TRIP „Objavujeme južnú Moravu“   
na motív našej cestovateľky                           
TERMÍN: 19.2.2022 

CENA: 27,- € 

V cene je doprava autobusom, prehliadka so sprievodcom CK  

Možné príplatky: vstupenky, cestovné poistenie 

Pre kolektív - cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné km 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 7,30 hod., možnosť nástupu po Púchov. Po príchode na Moravu zastávka v Horní Lidči, kde si po-

zrieme výnimočný projekt, Česko–Slovenský betlehem. Scéna je umiestnená na ploche 170 m2, pričom samotný bet-

lehem má 50 m2, 230 figúriek, z toho 75 pohyblivých a viac ako 100 vyrezávaných stavieb. Pracovalo na ňom 15 rez-

bárov z Čiech i Slovenska, jeho nosnou myšlienkou je spojenie biblického príbehu svätej rodiny v Betleheme s roz-

siahlou kompozíciou. 

 

Pokračovanie do mesta Tomáša Baťu – Zlína, nazvaného Amerikou v Čechách, ktorý ho premenil na moderné záhrad-

né mesto plné osobitej architektúry, typických domčekov, moderných tovární, škôl, filmových ateliérov a kina najväč-

šieho v Európe. Najskôr zamierime do Obuvníckeho múzea s expozíciou obuvi od najstarších dôb až po súčasnosť, 

dieľňou majstra obuvníka, nástrojmi a strojmi, ktoré obuvníci používali pri svojej práci. Dozviete sa či, boli obuvníci 

chudobní alebo bohatí, na čo slúžila fidlovačka, že obuv z pštrosieho pera alebo z ľudských vlasov sa používala hlavne 

na rituálne účely a ďalšie zaujímavosti. Veľká pozornosť je venovaná originálom a replikám obuvi z celého sveta, je tu 

i najstarší originál z konca 16. st., zaujímavosťou sú indiánske mokasíny zdobené perličkovou výšivkou, z obdobia čín-

skeho cisárstva i africké sandály a kolekcia obuvi firmy Baťa. Jedinečný bude i výstup na Zlínsky mrakodrap, ktorý v 

tých časoch patril medzi najvyššie v Európe. Nečaká na vás množstvo schodov, ale originálny výťah – pojazdná kance-

lária bývalého šéfa firmy, vybavená okrem pracovného stola i klimatizáciou a umývadlom. Z terasy mrakodrapu si mô-

žet vychutnať pohľad na mesto zo všetkých svetových strán. Obdivovať budete typickú zlínsku architektúru, známe 

„tehlové domčeky“, či vilu rodiny Baťovcov. 

 

Potom vás už čaká tradičná masopustná veselica, tématicky venovaná 700. výročiu od prvej písomnej zmienke o meste 

Zlín podľa listiny z 28.2.1322 vydanej v Brne, v ktorej šľachtic Fricek z Egerbergu predáva kráľovnej vdove Eliške 

svoj podiel majetku - Hustopeče, okolité dediny a mestečko Zlín... Pripravené sú vystúpenia hudobných, folklórnych 

súborov, cimbalovej muziky, sprievod masiek, zabíjačka, ukážka ľudových remesiel, pochovávanie basy a rôzne 

atrakcie.  

      

Nasleduje prehliadka impozantného zámku Napajedla, barokového skvostu južnej Moravy. Vyznačuje sa noblesou a 

veľkoryso riešeným, bohato zdobeným interiérom. Ohromí už majestátne vstupné schodište v zámockom foyer s jedi-

nečnými maľbami na stenách, ústiace do guľatého zrkadlového sálu s krištáľovým lustrom. Miestnosti sú vybavené do-

bovým nábytkom, pôvodným zariadením a dýchajú atmosférou starých zlatých časov.  

Odchod do Žiliny. 

Pre skupinu nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava 
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