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                   PO STOPÁCH DUŠANA JURKOVIČA A NIELEN TO 
Program: 
08:00 hod odchod zo Žiliny, do Rožnova pod Radhoštěm, vychádzka ku Jurkovičovej Rozhľadni, 

ktorú postavili v roku 2012 podľa návrhu Dušana Jurkoviča z roku 1896. Jej zaujímavosťou je, že všetky 
kováčske a klampiarske práce a väčšina tesárskych prác boli robené ručne podľa starých,  

dnes už nepoužívaných pracovných postupov. 
Medená 3 metrová vežička skrýva schránku, kde sú ukryté predmety zo súčasnosti - história vzniku rozhľadne, 

mince, ale napríklad i slivovica. 

Najvyššia vyhliadková plošina je vo výške 19 metrov, z ktorej sa Vám naskytnú nádherné výhľady do okolia. 
 

11:00 hod výjazd autobusom na Pustevny, ktorý areál je Národnou kultúrnou pamiatkou ČR. 
Najnavštevovanejšie horské stredisko Beskyd má meno po pustovníkoch, ktorí tu v minulosti žili.  

Posledným bol údajne povestný Felix, ktorý tu mal zomrieť v roku 1784. 

Neprehliadnuteľné dve drevené chalupy areálu postavené v ľudovom slohu, Maněnka a Libušín,  
postavil významný slovenský architekt Dušan Jurkovič. A sú naozaj ľúbezné. Jedna z nich, Libušín,  

v roku 2014 vyhorela, od roku 2016 ju nákladne rekonštruovali a 30.júla tohto roku  
ju opäť otvorili pre verejnosť. Maněnka slúži ako hotel a Libušín ako reštaurácia. 

Po prestávke na obed turistika podľa vlastného výberu: 
Len 15 min. chôdze od Libušína sa nachádza najnovšia pozoruhodnosť na Pustevnách panoramatická 

„Stezka Valaška“, dlhá 610 m s 22 metrov vysokou kaskádovitou vežou. Súčasťou je sklenená vyhliadková 

plošina a závesený „himalajský“ chodník. Pri dobrom počasí možno vidieť na Jeseníky, či Veľkú Fatru. 
 

Ak sa vydáte na opačnú stranu do Libušína, po modrej značke Cyrilometodského chodníka,  
približne o pol hodiny prídete ku soche Radegasta, ktorý oddávna býval na hore Radhošť.  

Podľa legendy tu stála jeho modla, ktorú nechali zbúrať solunskí misonári po svojom príchode na Veľkú Moravu, 

keď na Radhošť zavítali. Slovanský boh úrody, žatvy, hojnosti a pohostinnosti, ale aj slnka a ohňa, 
bol veľkým milovníkom dobrého jedla a pitia. Často prichádzal v prestrojení medzi obyčajných ľudí  

a nechal sa hostiť. Keď bol s pohostením spokojný, hostiteľov bohato odmeňoval. 
O 17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 18:30 hod 

 

CENA: 20 € /osoba za dopravu zájazdovým a sprievodcu CK 
 

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 2,50€/ osoba   
 

Vstupné: úhrada na mieste v Kč   dosp.osoba       senior +65 r.      ZŤP    ZŤP/S 
Jurkovičova rozhľadňa                      40                      20                40       40 

Stezka Valaška                               230                    180              180      180 + sprievodca zdarma 

 
 

 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
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