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ZÁMOK VRANOV NAD DYJÍ – SLAVONICE – HRAD BÍTOV
A PLAVBA PO VRANOVSKEJ PRIEHRADE
Program:
1. deň: 19.09.2020 sobota
06:00 hod odchod zo Žiliny na zámok Vranov nad Dyjí – najpozoruhodnejšiu svetskú stavbu stredoeurópskeho
baroka. Vznikol prestavbou románsko-gotického hradu.
11:30 hod prehliadka zámku, ktorý bol po ničivom požiari prestavaný podľa projektu presláveného architekta
Johanna Bernarda Fischera z Erlachu. Majestátna sála predkov dominuje členitej krajine
a výtvarne umocňuje jej osobitý pôvab.
Nechýba ani zámocká kaplnka Najsvätejšej Trojice, aby bola naplnená ideová protiváha svetskej stavby.

Po prestávke na obed pokračovanie do Slavonic, návšteva Múzea samorastov, ktorého majiteľ
jednotlivé exponáty priblíži vtipným výkladom.
Cca o 16:00 hod ubytovanie v Slavoniciach, na česko-rakúskom pomedzí,
v ktorom akoby sa zastavil čas. Prvá písomná zmienka o meste Slavonice je z r. 1260,
ale najväčší rozkvet zaznamenalo v 16. storočí, kedy sa obyvateľstvo priklonilo k luteránskej reformácii.
Vypovedajú o tom aj bohaté sgrafiti, ktoré zdobia nádherné renesančné domy s vnútornými „sklípkovými“ klenbami.
Napriek viacerým požiarom, plieneniu Švédov, či vyľudneniu v čase komunizmu, majú Slavonice svoj genius loci.
Pôvodné nemecké obyvateľstvo bolo po vzniku Československa odsunuté a prišli osadníci z vnútrozemia Čiech.
Oblasť zaradená do hraničného pásma „so západom“ začala chátrať, ale Slavonice mali veľké šťastie: dostali výnimku,
a nemuseli ich úplne zbúrať. A tak sa po r.1989 majú kam vrátiť remeselní umelci, obnovujú zašlú slávu Slavonic
a zriaďujú si tu svoje umelecké dielne. Ucelený súbor renesančných domov vytvára veľmi pôsobivý historický celok,
ktorý sa usiluje o zápis do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Osobné voľno na Remeselníckom trhu, večera fakultatívne.
V prípade záujmu spoločná večerná prechádzka za mesto ku kostolu sv. Ducha.
2. deň: 20.09.2020 – nedeľa
po raňajkách – bufet – prehliadka mestečka s miestnym sprievodcom. Po prehliadke odchod
do malebného kaňonu tzv. „Moravského Švajčiarska“ pri Vranovskej priehrade.
11:15 hod osobné voľno na skorý obed v Bítove
13:00 hod prehliadka hradu Bítov, ktorý patrí k najromantickejším stavbám v Čechách.
Na niekdajšom slovanskom hradisku bol založený v časoch vlády Přemyslovcov.
Interiéry hradu zdobia početné maľby nemeckých a rakúskych romantikov, ako aj zoologické zbierky
jedného z majiteľov - Jiřího Haasa, ktorý je považovaný za predchodcu dnešných ochrancov prírody.

15:00 hod Plavba po Vranovskej priehrade, ktorá bola vybudovaná v r. 1930 až 1933
a je často nazývaná aj „Moravský Jadran“. Po plavbe v krásnom prírodnom prostredí
cca 16:30 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:30 hod.
CENA: 89 € /os za dopravu zájazdovým autobusom, sprievodcu CK,
ubytovanie 1 noc s raňajkami hotel *** 2-lôžkové izby s príslušenstvom
Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 4 €/os.
orientačné vstupné 20 eur/dosp. os.; 17 eur/seniori nad 65 r., deti, ZŤP
Výdavok na mieste: múzeum samorastov
PRE KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY.

